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Forord 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere 
konsekvenser for deltema kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med den planlagte 
Hålogalandsvegen, E10/RV85/RV83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Rapporten omfatter kjente 
automatisk fredete og nyere tids kulturminner innenfor undersøkelsesområdet.  

 

Undertegnede vil rette en takk til alle som har bidratt med opplysninger i forbindelse med denne 
utredningen, da særlig regional kulturminneforvaltning v/ Ingrid Sommerseth (prosjektleder, 
Sametinget), Rudi Johan Angell Mikalsen (prosjektleder, Troms fylkeskommune) og Stine Grøvdal 
Melsæther (prosjektleder, Nordland fylkeskommune).  

 

Tromsø, 1. april 2016 

Prosjektgruppen, NIKU 

 

 

Forord revidert utgave 13. oktober 2016 

Rapporten er revidert august-september 2016. II tillegg er det foretatt ettersyn pr. 13. oktober på 
basis av tilsendt nytt kartgrunnlag (mottatt 6. oktober 2016) for parsellene 10, 12, 16-17. Kartene er 
bearbeidet av Nils Aage Hafsal. Vi har benyttet Vedlegg 1 «Oversikt over rigg- og deponiområder, 
datert 5. august 2016 som hovedgrunnlag for å vurdere rigg- og deponiområder i forhold til 
konsekvenser for kulturminner.  

Vi har forholdt oss til planområdet, nye områder (rigg, deponi) samt nye kulturminneregistreringer 
foretatt i 2016. Deponiene er vurdert fylkesvis sammen med traseene, men vi har likevel valgt å 
beholde dette som underkapitler. Vi har gått ut fra at veitraseen vil være den samme som i 2015-
planene. Et unntak er de konkrete justeringer av traseen i deler av parsell 10 og 12, slik 
konsekvensene av disse kan vurderes på grunnlag av de tilsendte PDF-filene.  

Samtlige kulturminner er kontrollert mot Askeladden pr. medio september. Konsekvensene er 
imidlertid endret og tatt med i sammendraget. I revisjonen har vi valgt å beholde figurene fra den 
opprinnelige rapporten og med tilhørende nummerering, men de er blitt oppdatert der ny 
informasjon har gjort det nødvendig.  

 

Oslo 13.10.2016 

May-Liss Bøe Sollund og Jan Brendalsmo. 
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1 Sammendrag 

1.1 Sortland kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø innenfor parsell 1. Kulturmiljøene Marenhågen 
og Høgda omfatter krigsminner (ikke fredet) og spor etter samisk aktivitet og bosetning (automatisk 
fredet). Krigsminner som er relativt vanlig forekommende i regionen, men er mindre utbredt i landet 
for øvrig. Høgda innehar derigjennom kulturminner av både regional og nasjonal verdi som 
representerer en viktig del av områdets nyere historie.  

Virkninger i anleggsfase 
Det påregnes anleggsaktivitet i et 10 meter bredt belte langs den planlagte vegen (målt ut fra 
skråningsutslaget) og kulturminneverdier i dette området forventes å skades eller ødelegges.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen ettersom Hålogalandsvegen i dette området skal følge eksisterende vei. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for alle kulturmiljø i Sortland kommune. Konsekvens 
er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av 
anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som i betydelig grad vil kunne forringe de 
berørte kulturmiljøene. 

Sortland 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(1) Marenhågen Liten Stort  
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(1) Høgda Middels Middels-Stort 
negativt 

Middels negativ 
- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Sortland Liten-Middels 
negativ  

-/- - 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak 
bør derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tillegg bør det vurderes å søke 
dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med 
kulturminneverdier i planområdet som for Id 214872 og 214879. Det anbefales at det i anleggsfasen 
tas hensyn slik at direkte konflikt med kulturmiljøene kan unngås i størst mulig grad.  
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Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Sortland  
(1) Marenhågen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 

direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214872 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen  

(1) Høgda - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214879 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor 
undersøkelsesområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 

Unngås direkte konflikt med kulturminneverdier i kulturmiljøene Marenhågen og Høgda forventes 
konsekvens av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø i Sortland kommune å være tilnærmet 
ubetydelig. 

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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1.2 Kvæfjord kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 11 kulturmiljø langs den planlagte 
Hålogalandsvegen i Kvæfjord kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning og 
spor etter samisk aktivitet og bosetning. Spesielt kan kulturmiljøet Bømark ved Gullesfjorden nevnes. 
Gården Bømark er kjent i kilder tilbake til 1600-tallet og i dag finner man her en rekke ulike 
kulturminner og bygninger. Kilder tyder på at Bømark opprinnelig er en finnerydning, nå en av få 
kjente finnerydninger i Gullesfjord. 

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare for å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for seks av de 11 avgrensede kulturmiljøene i 
Kvæfjord kommune. For disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom 
kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner 
i miljø Bømark vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og riggområde og forventes ødelagt. I 
Våtvoll 2 vil deponiet D3 medføre at kulturminnet skades eller ødelegges. Det er snakk om varige 
tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av 
samlet konsekvens for Kvæfjord kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø 
forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett forventes liten til middels negative 
konsekvenser for kulturminneverdier i Kvæfjord kommune.  

Kvæfjord kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(2) Storvandet Liten  Ikke grunnlag 
for vurdering 

Ikke grunnlag for 
vurdering 

Kulturminneverdier er borte 

(2) Tennstein Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Svendnesset Middels
-Stor 

Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Tornes Liten Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Bømark Stor Middels-Stort 
negativt 

Stor negativ  
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Bergli Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Våtvoll 1 Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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(2) Våtvoll 2 Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Litjedalen Liten Middels-Stort 
negativt 

Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(3) Løbergsbukta 1 Liten Liten negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(3) Løbergsbukta 2 Liten Liten negativ  
- 

Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Kvæfjord Liten negativ  
- 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak 
bør derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av 
tiltaket for å forhindre direkte konflikt.  

Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med 
kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da påregnes en arkeologisk 
undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder lokalitetene Id 214389 og Id 214390 i parsell 2. I 
tillegg bør det vurderes å søke dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å 
unngå konflikt med kulturminneverdier i planområdet som for Id 214476 i deponi D3 og Id 214563 i 
riggområde i parsell 2. Videre anbefales det at det for kulturminneverdier i planområdet tas hensyn 
slik at kulturminneverdier ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet.   

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Kvæfjord  
(2) Tennstein - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 

som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Svendnesset - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor 
undersøkelsesområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Tornes - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Bømark - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214389 og 214390 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214563 i riggområde 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Våtvoll 2 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214476 i D3 
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Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. Dette vil ha størst betydning for 
konsekvens av tiltaket i kulturmiljø hvor alle kulturminneverdier ligger i planområdet. Unngås direkte 
konflikt med kulturminneverdier i Svendnesset og Tornes forventes konsekvens av tiltaket for disse 
kulturmiljøene å være tilnærmet ubetydelig.  

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner  
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen.  
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1.3 Lødingen kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 25 kulturmiljø langs den planlagte vegen i Lødingen 
kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning, spor etter samisk aktivitet og 
bosetning samt flere lokaliteter fra steinalder. På kulturmiljøet Strand har det vært fast bosetning 
siden midten av 1600-tallet og kulturmiljøet omfatter dessuten ulike typer bosetnings- og 
aktivitetsspor som går tilbake til steinalder. Miljøet innehar stor verdi og tidsdybde. Det er dessuten 
knyttet stor verdi til steinalderlokalitetene Kåringsklubben og Storhaugen, samt Finnsteinen som er 
et viktig samisk kulturmiljø i området.  

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare for å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som enten vil ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for en rekke kulturmiljøer i Lødingen kommune. For 
disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminneverdier står i 
fare for å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene 
Kåringenkrysset, Fredheim, Strand, Storhaugen, Middagshaugen, Solli, Fiskøy, Finnsteinen og Nesset 
vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og forventes ødelagt. Det er snakk om varige 
tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av 
samlet konsekvens for Lødingen kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø 
forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett forventes middels negativ konsekvens for 
kulturminneverdier i Lødingen kommune. 

Lødingen kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(4) Stormyra Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(4) Kanstadbotn Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 
-  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(5) Kråkmo Liten Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i tunnel 

(6) Kåringenkrysset Liten Stort 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Kåringen Liten Stort 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Storvollvatnet Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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(6) Makkholmen Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

(6) Storvollen Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Kåringsosen Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Kåringsklubben Stor Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Fredheim Middels Middels-
Stort 

negativt 

Middels 
negativ 

- - 
 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Storneset Liten Intet Ubetydelig 
0 

Kulturminnet ble undersøkt og fjernet i 
forbindelse med fylkets undersøkelser 

(6) Nybrått Liten Lite 
negativt 

Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Strand Stor Middels-
Stor 

negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Storhaugen Stor Middels -
Stor 

negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Kubergan Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Djupfesthamn Liten Intet Ubetydelig  
0 

 

(6) Middagshaugen Stor Middels-
Stor 

negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Oterberget Middels Lite 
negativt 

Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Beritheimen Liten Lite 
negativt 

Ubetydelig 
0 

Delvis fjernet og ikke gjenfunnet 

(7) Solli  Liten Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Båtvikmyra og 
Forvikneset 

Middels Stort 
negativt 

Stort negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Fiskøy og 
Kufisksteinen 

Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Finnsteinen Stor Stort 
negativt 

Meget stor 
negativ 
 - - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Nesset  Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels 
negativ 

- - 
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Viktigste avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. Et 
alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføringen av tiltaket for å 
forhindre direkte konflikt.  

Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Kåringenkrysset, Fredheim, Strand, 
Storhaugen, Middagshaugen, Solli, Fiskøy, Finnsteinen og Nesset. Dette gjelder både automatisk 
fredete og ikke fredete kulturminner. I de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier, må det søkes dispensasjon fra 
kulturminneloven. Det må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette 
gjelder lokalitetene Id 214512, 215415, 215443, Id 214816 og Id 215478 i parsell 6 og Id 214568, Id 
215479, Id 220988, Id 214570, Id 214571 og Id 214653 i parsell 7. I tillegg bør det søkes dispensasjon 
fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med automatisk fredete 
kulturminneverdier i planområdet. Her ligger de automatisk fredede kulturminneverdier i Kåringen 
(Id 48564), Kåringsklubben (Id 215408) og Id 215533), Fredheim (Id 214411), Strand (Id 215437), 
Båtvikmyra og Forvikneset (Id 221268, Id 221272, Id 221276), Oterberget (Id 214559), Fiskøy og 
Kufisksteinen (Id 220907) særlig utsatt til. Videre anbefales det at det for kulturminneverdier i 
planområdet tas hensyn slik at kulturminneverdier ikke skades eller ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet. 

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponi (tabell 22). Dette gjelder for kulturmiljø Nesset, 
hvor deponiet vil komme i direkte konflikt med kulturmiljøet. Det påpekes imidlertid at kulturmiljøet 
også er utsatt for skade eller ødeleggelse grunnet direkte konflikt med veg m/skråningsutslag.  

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Lødingen  
(4) Stormyra  - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(4) Kanstadbotn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 

som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(5) Kråkmo  
(6) Kåringenkrysset - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Kåringen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 48564. 
(6) Storvollvatnet - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet. 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Makkholmen  
(6) Storvollen - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet. 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Kåringsosen - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 

som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Kåringsklubben - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215408 og Id 215533 (i 
planområdet) dersom direkte konflikt ikke kan unngås. 
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- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Fredheim - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214512 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214411 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Storneset  
(6) Nybrått - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet.  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Strand - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215415 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 215437 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Storhaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215443 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Kubergan - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Djupfesthamn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet.  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Middagshaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214816 og Id 215478. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Oterberget - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214559 

(7) Beritheimen  
(7) Solli  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214568 
(7) Båtvikmyra og 
Forvikneset 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215479 og Id 220988. 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 221268, Id 221272 og 
Id 221276 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Fiskøy og 
Kufisksteinen 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214570 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 220907 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
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som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Finnsteinen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214571 
(7) Nesset  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214653 
 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen.   
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1.4 Tjeldsund kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 5 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen 
i Tjeldsund kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning og spor etter samisk 
aktivitet og bosetning samt steinalder- og jernalderlokaliteter. Hårvik utgjør et særlig verdifullt 
kulturmiljø med stor tidsdybde, hvor flere av de registrerte steinalderlokalitetene er uberørte og 
godt synlige og sammenhengen med landskapet enda er tydelig. 

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare for å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for fire kulturmiljøer i Tjeldsund kommune. For disse 
er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminneverdier står i fare or 
å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene Sæter, Kleiva og 
Hårvik vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og forventes ødelagt. Det er snakk om varige 
tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av 
samlet konsekvens for Tjeldsund kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø 
forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Det er også betydelige kulturminneverdier som står i 
fare i Hårvik. Samlet sett forventes middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i Tjeldsund 
kommune.  

Tjeldsund kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(8) Fiskefjorden Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Ligger i utkant av 
planleggingsbelte 

(8) Kongsvika Stor Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(9) Sæter Liten-
Middels 

Middels-stort 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(9) Kleiva Liten Middels 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(9) Hårvik Stor Middels-stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels 
negativ 

- - 
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Viktigste avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføringen 
av tiltaket for å forhindre direkte konflikt.  

Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Sæter, Kleiva og Hårvik. Dette 
gjelder både automatisk fredete og ikke fredete kulturminner. I de tilfeller der det blir direkte konflikt 
med automatisk fredete kulturminneverdier, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det 
må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder den automatisk 
fredete lokaliteten Id 221154 i riggområde. I tillegg bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i 
tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier i 
planområdet, som for Kongsvika (Id 214586) i parsell 8, i Sæter (Id 7997), i Hårvik (Id 215482, Id 
215483, Id 215484, Id 215481, Id 212922, Id 214091, Id 215473, Id 27386) i parsell 9. Videre 
anbefales det at det for kulturminneverdier i planområdet tas hensyn slik at kulturminneverdier ikke 
skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Tjeldsund  
(8) Kongsvika -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 

planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214586 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Sæter -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 7997 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Kleiva - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Hårvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 221154  
-Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 215482, Id 215483, Id 
215484, Id 215481, Id 212922, Id 214091, Id 215473, Id 27386 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen.  
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1.5 Harstad kommune 
Verdier 

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 24 kulturmiljø langs den planlagte 
Hålogalandsvegen i Harstad kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet spor etter samisk 
aktivitet og bosetning samt steinalder- jernalder- og tidlig middelalderlokaliteter. Spor etter aktivitet 
og bosetning i steinalder er tidligere i begrenset grad registrert i dette området og disse 
kulturmiljøene utgjør store kulturminneverdier. Fangstanleggene ved Lamoen og Brattli bør også 
framheves som kulturmiljøer med stor verdi. Det er ikke kjent mange fangstanlegg i området og 
kulturmiljøene er viktige i lokal og regional sammenheng. 

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare for å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for en rekke kulturmiljøer i Harstad kommune. For 
disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminneverdier står i 
fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene Årbogen, 
Haukebø 1, Brattli, Haukebø 3, Lamoen, Falkåskollen, Fauskevåg 1, Halsebømarka, Sørvikvågen og 
Bjørnhaugen vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og forventes ødelagt eller skadet. Det er 
snakk om varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I 
vurdering av samlet konsekvens for Harstad kommune er det derfor vektlagt at kulturminner i flere 
kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett forventes middels negativ 
konsekvens for kulturminneverdier i Harstad kommune.  

Harstad kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(10) Kveldro  Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Årbogen Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Breineset Middels-
Stor 

Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Haukebø 1 Liten Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Haukebø 2 Liten Utenfor – 
ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 
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(10) Brattli Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Haukebø 3 Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Lamoen Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Storelva Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

(10) 
Smedbakken 

Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Gausvik Stor Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i 
tunnel 

(10) Gamtoften Middels Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i 
tunnel 

(11) Avløysinga Stor Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i 
tunnel 

(11) Rysletta Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(11) 
Falkåskollen 

Liten Middels-
stort 

negativt 

Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(11) Fauskevag 1 Stor Stort 
negativt 

Meget stor 
negativ 

- - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(11) Fauskevåg 2 Liten Utenfor – 
ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturminneverdiene er i dag 
borte 

(11) Ramnfløya Stor Utenfor – 
ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(11) Halsebø Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

(11) 
Halsebømarka 

Liten-
Middels 

Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(12) Sørvikvågen Stor Stort 
negativt 

Meget stor 
negativ 

- - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(12) Melvik Middels-
Stor 

Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(12) Smålia Liten Intet Ubetydelig  
0 

 

(12) 
Bjørnhaugen 

Middels-
Stor 

Middels-stor 
negativt 

Stor negativ  
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens  Middels 
negativ  

- - 
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Viktigste avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. Et 
alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføringen av tiltaket for å 
forhindre direkte konflikt.  

Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Årbogen, Haukebø 1, Brattli, 
Haukebø 3, Lamoen, Falkåskollen, Fauskevåg 1, Halsebømarka, Sørvikvågen og Bjørnhaugen. Dette 
gjelder både automatisk fredete og ikke fredete kulturminner. I de tilfeller der veg m/skråningsutslag 
kommer i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier, må det søkes dispensasjon fra 
kulturminneloven. Det må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette 
gjelder lokalitetene Id 214635, 220740, 214631, 214632, 214605, 214646 i parsell 10, Id 214641, Id 
220741 og 214628 i parsell 11, og Id 59381, Id 214633 og 214637 i parsell 12. Tiltaket kommer også i 
direkte konflikt med Id 59375, men denne ble ikke gjenfunnet ved fylkets undersøkelser i 2015. I 
tillegg bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier i planområdet: Breineset (Id 214642, Id 214645), 
Haukebø 1 (Id 214631), Lamoen (Id 214625), Gausvik (Id 214615, Id 214621, Id 214627) i parsell 10, 
Rysletta (Id 214630, Ramnfløya (Id 214640, Id 214638) i parsell 11, Melvik (Id 38760), Bjørnhaugen (Id 
214629, Id 214634) i parsell 12. Videre anbefales det at det for kulturminneverdier i planområdet tas 
hensyn slik at kulturminneverdier ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponi. Ettersom det er snakk om direkte konflikt med 
kulturminneverdier anbefales det å søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitetene Id 
214911. Lokaliteten tangerer imidlertid planlagt veg m/skråningsutslag og forventes ødelagt grunnet 
anleggsaktivitet. 

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Harstad  
(10) Kveldro   - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(10) Årbogen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214635. For Id 220740 må det 

gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare eventuell dispensasjonssøknad. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Breineset - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214642, Id 214645 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Haukebø 1 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214631 
(10) Brattli - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214605. 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Haukebø 3 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214646 
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(10) Lamoen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214625 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Smedbakken  
(10) Gausvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214632 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214615, Id 214621, Id 
214627 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Gamtoften - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Avløysinga - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 220741 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214652 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Rysletta - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214630 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Fauskevag 1 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214641 og 214628 
(11) Ramnfløya - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 

planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214640, Id 214638 
(11) 
Halsebømarka 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(12) Sørvikvågen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214633 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(12) Melvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 38760 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(12) Smålia - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 59381 
(12) Bjørnhaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214637 
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- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214629, Id 214634 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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1.6 Skånland kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 13 kulturmiljø langs den planlagte 
Hålogalandsvegen i Skånland kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning fra 
ulike epoker. Her kan nevnes Steinsland 2 som bl.a. har spor etter jernalderbosetning samt 
gårdshaugen på Stauran. På steinsland 3 finner vi eldre naust og spor etter fergekai og andre 
sjørelaterte aktiviteter.  Kvitnes 1 har spor etter samisk aktivitet og bosetning og det samme har 
kulturmiljøet i Djuphavn, hvor det finnes både gammetufter samt et bygningsmiljø med typiske 
eksempler på bygningsfunksjoner knyttet til jordbruk og fiske.   

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare or å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for 12 av de 13 avgrensede kulturmiljøene i Skånland 
kommune. For disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom 
kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner 
i miljøene Stauran, Djuphavn, Lille Tømmeråsen og Elvemo vil bli direkte berørt av veg 
m/skråningsutslag og forventes ødelagt. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten 
ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for Skånland 
kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge av 
tiltaket. Samlet sett forventes middels til store negative konsekvenser for kulturminneverdier i 
Skånland kommune.  

 

Skånland kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(13) Kvitnes 1 Middels-
Stor 

Stort 
negativt 

Stor negativ  
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Kvitnes 2 Liten Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Steinsland 1 Liten   ikke 
grunnlag for 

vurdering 

 Ikke grunnlag 
for vurdering 

Kulturminnet er undersøkt 

(13) Steinsland 2 Stor  Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Steinsland 3 Middels-
Stor 

Stort 
negativt   

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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(13) Stauran Middels Stort 
negativt 

Middels/stor 
negativ 
- -/- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Vårli Liten Stort 
negativt 

Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Djuphavn Middels Stort 
negativt  

Stor negativ  
- - -  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Lille 
Tømmeråsen 

Liten Stort 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Lille 
Skånland 

Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(13) Store 
Jomfrumyra 

Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(14) Elvemo Middels Stort 
negativt 

Middels/stor 
negativ 
- - /- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(14) Steinjorda Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens  Middels /stor 
negativ  
- -/- - - 

 

 

Deponier 
Det kjennes ikke kulturminner i områdene hvor deponi D24 – Tjeldsund kro, D25-Øverlia, D26 – 
Durmålslia og D27 – Boltås planlegges plassert. Deponiene D24, 25, 26 og 27 forventes følgelig ikke 
komme i konflikt med kjente kulturminneverdier. 

Skånland kommune - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D24      
D25      
D26      
D27      
 

Viktigste avbøtende tiltak 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak 
bør derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av 
tiltaket for å forhindre direkte konflikt.  

Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da 
påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder lokalitetene Id 214782, Id 
214656, Id 214782 og Id 18939. I tillegg bør det vurderes å søke dispensasjon fra kulturminneloven i 
tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med kulturminneverdier i planområdet. Videre 
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anbefales det at det for kulturminneverdier i planområdet tas hensyn slik at kulturminneverdier ikke 
skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet: Kvitnes 1 (Id 214788) i parsell 13, Steinjorda (Id 
214775) i parsell 14. 

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Skånland  
(13) Kvitnes 1 -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 

direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214788 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Kvitnes 2 - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Steinsland 2 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214656 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Steinsland 3 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Stauran Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214782 og  
18939 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Vårli - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Djuphavn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Lille 
Tømmeråsen 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Lille Skånland - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Store 
Jomfrumyra 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(14) Elvemo - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(14) Steinjorda -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214775 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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1.7 Evenes kommune 
Verdier 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 22 kulturmiljø langs den planlagte 
Hålogalandsvegen i Evenes kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning fra de 
siste århundrer – her nevnes særlig Stunesmarka, Jansbakken og Sandberg som har spor etter 
markasamisk bosetning. I Bogen finnes det mange kulturminner som kan knyttes til tidlig nordnorsk 
gruve- og industrihistorie.   I tillegg finnes det mange spor fra 2. verdenskrig på Fortebakken og 
Dragvik 5. 

Virkninger i anleggsfase 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket ettersom kulturminneverdier står i fare or å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Negativ innvirkning på kulturminneverdier vil først 
og fremst skyldes at de blir direkte berørt av veg m/skråningsutslag og derfor forventes å bli skadet 
og/eller ødelagt.  

Virkninger i driftsfase 
Negative konsekvenser i anleggsfasen omfatter varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
kulturmiljø eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Ut over dette forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen. 

Samlet konklusjon 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for 11 av de 22 avgrensede kulturmiljøene i Evenes 
kommune. For disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom 
kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner 
i miljøene Stunesmarka og Forrholtan vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og forventes 
ødelagt og eller skadet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller 
forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for Evenes kommune er det 
vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett 
forventes middels negative konsekvenser for kulturminneverdier i Skånland kommune.  

Evenes kommune 
(Parsell) 
Kulturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(15) 
Stunesmarka 

Stor Middels/Stort 
negativt 

 

Stor negativ 
- - -  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(15) Skjellsletta Middels Lite negativt Lite negativt 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(15) Osmarken Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(15) Baklandet Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(16) Dragvik Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(16) Forrholtan Liten Stort negativt Lite negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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(16) Dragvik 2 Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(16) Dragvik 3 Liten Stort negativt  Lite negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(16) Dragvik 4 Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(16) Dragvik 5 Middels Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(16) Grønmoen 
1 

Liten Middels negativt Middels 
negativ  

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(16) Grønmoen 
2 

Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(17) Bogen Stor Middels negativt Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Åsbakk Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(17) Lenvika Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

(17) 
Fortebakken 

Middels Stort negativt Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Jansbakken  Middels Middels negativt Middels 
negativt 

- -  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Sandberg Middels-
Stor 

Stort negativt Stort negativt 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Lågsnubba 
1-2 

Liten Stort negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Snubba Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Høgli Liten Stort negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(17) Risløå Liten ikke grunnlag for 
vurdering 

ikke grunnlag 
for vurdering  

Kulturminneverdier er borte 

Samlet 
konsekvens 

  Middels 
negativ 

- - 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak 
bør derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak vil være å søke dispensasjon fra 
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kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av 
tiltaket for å forhindre direkte konflikt.  

Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da 
påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder Id 214664, Id 214778, Id 
214780, Id 214781, Id 221132 og Id 214765. I tillegg bør det vurderes å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med kulturminneverdier i 
planområdet: Id 214906. Videre anbefales det at det for kulturminneverdier i planområdet tas 
hensyn slik at kulturminneverdier ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet.  

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponiet D30. Ettersom det er snakk om direkte 
konflikt med kulturminneverdier anbefales det å søke dispensasjon fra kulturminneloven for 
lokalitetene Id 214780 og Id 214765. 

Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Evenes  
(15) 
Stunesmarka 

-Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214664  
 
 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(15) Skjellsletta -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(15) Osmarken -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(15) Baklandet -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(16) Forrholtan -Id 214842 vil bli ødelagt av veg m/skråningsutslag.  Kulturminnet er ikke 
automatisk fredet, men det anbefales at kulturminnet undersøkes evt. 
dokumenteres nærmere. 

(16) Dragvik 2 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(16) Dragvik 3 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(16) Grønmoen 1 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Bogen -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Fortebakken -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Jansbakken  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214778 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Sandberg  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214780 og Id 214781 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 (17) Lågsnubba - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 221132 
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1-2 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Snubba  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214906 

(17) Høgli - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214765  
 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 
Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner for ny E10 Snubba i Evenes – 
Gullesfjordboth, riksveg 83 Tjeldsund bru – Harstad og riksveg 85 Gullesfjordbotn – Sortland, heretter 
kalt Hålogalandsvegen. Tiltaket omfatter totalt 159 km veg og 15 km tuneller langs E10, Rv 83 og Rv 
85. Planarbeidet skal resultere i vedtatte reguleringsplaner som har som formål å fastlegge 
beliggenhet og utforming av Hålogalandsvegen langs E10, Rv85 og Rv83 med tilhørende vegnett, 
tekniske anlegg, massedeponier, anleggsveger, driftsveger med mer. Statens vegvesen Region nord, 
ved prosjektavdelingen, er prosjekteier og har ansvaret for planlegging og bygging av 
Hålogalandsvegen. Framdriftsmål er at planvedtak med vedtatt reguleringsplan skal være fattet 
innen utgangen av 2016. 

En konseptvalgutredning (KVU) for E10/Rv 85 Evenes – Sortland ferdigstilt i januar 2012 danner 
utgangspunkt for videre planarbeid. I KVU 2012 vurderes konsekvens som ingen/liten for kulturmiljø, 
men det fastslås samtidig at konfliktpotensialet for kulturminner og kulturmiljø er utilstrekkelig 
utredet. Det fremgår at det er behov for §9 undersøkelser jf. kulturminneloven samt 
konsekvensutredning for deltema kulturminner og kulturmiljø for tiltaket som helhet.  

 

2.2 Innhold og avgrensing 
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utføre 
konsekvensutredning for deltema kulturminner og kulturmiljø. NIKUs oppdrag omfatter ifølge 
avtaledokument, datert 02.09.15, mellom Statens vegvesen og NIKU en konsekvensutredning basert 
på arkiv og kildestudier samt befaring av utredningsområder. Utredningen vil inneholde følgende:  

• Beskrivelse av anvendt metodikk jf. Statens vegvesens håndbok V712 (2014) 
• En kortfattet oversikt over områdets kulturhistorie 
• Beskrivelse og kartfesting av kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner, samiske og 

andre innenfor utredningsområdet. Beskrivelsen omfatter en redegjørelse for kulturminnenes 
vernestatus 

• Avgrensing, beskrivelse, kartfesting og verdivurdering av kulturmiljø 
• Vurdering av omfang og konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø 
• Forslag til avbøtende tiltak i forhold til eventuelle negative konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø 

Utredningen er utført i henhold til det som følger av Forskrift om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726), Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens 
vegvesen 2014) og Riksantikvarens Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (2003).  
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3 Deltema kulturminner og kulturmiljø 
NIKU Oppdragsrapport 53/2016 omhandler deltema kulturminner og kulturmiljø. Utredningen 
omfatter kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner innenfor planområdet. 
Konsekvensutredningen skal frembringe kunnskap om kulturminneverdier i det definerte området og 
om hvordan det planlagte tiltaket kan komme til å påvirke disse kulturminnene og kulturmiljøene. 

Definisjoner 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i lov om kulturminner av 1978 (Kulturminneloven), § 2. Med 
kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter 
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. En samlet vurdering av et 
områdes kulturhistorie og kulturminner danner grunnlag for avgrensningen av kulturmiljøer. 
Størrelsen på kulturmiljøer kan variere fra mindre felt til større landskapsrom. Typiske forhold som 
påvirker avgrensningen vil være naturlige grenser i landskap, grenser for ressurstilgang, besetting 
eller funksjonelle forhold. Andre forhold som gjør seg gjeldende er preg av en bestemt tidsepoke 
eller landskapstyper som har gitt grunnlag for spesiell utvikling. Kulturminner og kulturmiljø vurderes 
dermed i sin helhetlige kontekst som en del av landskapet hvori det befinner seg.     

Fredning etter kulturminneloven omfatter automatisk fredning og fredning etter vedtak. 
Kulturminner fra før 1537, erklærte stående byggverk fra før 1650 samt samiske kulturminner eldre 
enn 100 år er automatisk fredet og benevnes i utredningen som automatisk fredete kulturminner 
(kml § 4). Fredningen omfatter en sikringssone, vanligvis på 5 meter, rundt kulturminnet (kml. § 6). 
Kulturminner fra etter år 1537 og samiske kulturminner yngre enn 100 år kan fredes ved 
enkeltvedtak og benevnes i utredningen som nyere tids kulturminner. 

Avgrensinger   
Utredningens planområde er i henhold til avgrensing av planområde av september 2016. Plan- og 
influensområde har samme ytre avgrensing i denne utredningen. 

Omfang og konsekvens vurderes innen planområdet.  Direkte og indirekte virkninger på kulturmiljø 
vil være knyttet til aktivitet innen planområdet (se for øvrig kap. 8).  Denne utredningen har primært 
fokus på direkte virkninger på kulturmiljøene, men behandler også indirekte virkninger når dette 
framstår som aktuelt.  
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

4.1 Metode 
Utredningen tar utgangspunkt i metode angitt i Statens vegvesens Konsekvensanalyser (2014), 
heretter omtalt som Håndbok V712. I henhold til denne metodikken vurderes ikke-prissatte 
konsekvenser av et tiltak på grunnlag av områders verdi og tiltakets omfang. Konsekvenser av et 
tiltak framkommer ved å vurdere forventet tilstand etter gjennomføring av tiltaket mot forventet 
tilstand uten tiltaket (nullalternativet). Nullalternativet utgjør sammenligningsgrunnlaget som tiltaket 
og de ulike alternativene skal sammenlignes med. Det tar utgangspunkt i dagens situasjon og alle 
relevante vedtatte planer som vil bli gjennomført uavhengig av tiltaket som utredes. Nullalternativet 
beskriver slik utviklingen i analyseperioden dersom prosjektet ikke gjennomføres. 

Alle tiltak som inngår i planene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som 
fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak.  

Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre: 

• Trinn 1: Avgrensing, beskrivelse og verdivurdering av kulturmiljø. 
• Trinn 2: Vurdering av omfang, dvs. hvilke endringer et planlagt tiltak antas å medføre for 

kulturmiljø. Omfang vurderes for områder som direkte eller indirekte berøres av tiltaket. I denne 
utredningen vurderes omfang for definerte kulturmiljø som er verdivurdert.  

• Trinn 3: Konsekvensutredning der kulturminnets verdi og tiltakets forventede omfang 
sammenstilles og gis en konsekvens ut fra matrise i Håndbok V712 (konsekvensviften).  

Vurdering av verdi, omfang og konsekvens, samt rangering av alternativ beskrives og illustreres 
gjennom tekst og figurer. 

 

Verdi 
Kulturminner og kulturmiljø verdisettes i henhold til det som fremgår av håndbok V712 og 
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutreiingar (2003). Med verdi menes en vurdering og analyse 
av hvor verdifullt et område eller miljø er (Statens vegvesen 2014: 124). Kvaliteter som tillegges vekt 
er bl.a. representativitet, kontekst, autentisitet, tilstand, sjeldenhet samt identitets- og symbolverdi 
(Figur 2). Høy verdi tillegges ikke nødvendigvis bare til kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi; 
lokal eller regional opplevelse og tilknytning kan også være grunnlag for å gi kulturminner og 
kulturmiljø stor verdi.  

Kulturminner og kulturmiljøs verdi vurderes i henhold til en glidende skala fra liten til stor verdi (Figur 
1). De ulike kulturmiljøene verdisettes etter ovenstående kriterier og det utarbeides et verdikart som 
viser hvor det, innenfor plan- og influensområde, er funnet grunnlag for å definere kulturmiljø. Verdi 
angis for alle kulturmiljø. Verdikart er utarbeidet i henhold til håndbok V712 (tabell 6-2).   

        Liten                Middels                Stor 

   

Figur 1: Verdi markeres med en pil på en glidende 3-delt verdiskala (Statens vegvesen 2014: 126). 
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Nedenstående tabell viser kriterier for verdisetting i henhold til Håndbok V712. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner/samiske 
kulturminner (automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig kontekst 

Representativ for 
epoken/funksjonen og 
inngår i en kontekst  

Steder det knytter seg 
tro/tradisjon til 

Sjeldent eller spesielt godt 
eksempel på 
epoken/funksjonen og inngår 
i en viktig kontekst  

Steder av regional eller 
nasjonal betydning som det er 
knyttet tro/tradisjon til 

Kulturmiljøer knyttet til 
primærnæringene 
(gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk 
og lignende) 

Miljøet inngår i en lokal 
sammenheng, men ligger 
ikke i opprinnelig kontekst 

Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger som 
bryter med tunformen 

Inneholder bygninger av 
begrenset 
kulturhistorisk/arkitektonisk 
betydning 

Miljøet er viktig i en 
regional sammenheng 

Enhetlig bygningsmiljø som 
er representativt for 
regionen, men ikke lenger 
vanlig og hvor tunformen er 
bevart 

Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk/arkitektonisk 
betydning 

Miljøet er viktig i nasjonal 
sammenheng 

Bygningsmiljø som er sjeldent 
eller særlig godt eksempel på 
epoken/funksjonen og hvor 
tunformen er bevart 

Inneholder bygninger med 
stor 
kulturhistorisk/arkitektonisk 
betydning 

Kulturlandskap Kulturlandskap med få 
kulturhistoriske spor 

Kulturlandskap som 
inneholder flere 
kulturhistoriske spor som 
ligger i en kontekst 

Sjeldent/godt bevart 
kulturlandskap av nasjonal 
betydning 

Kulturmiljø i tettbygde områder 
(bymiljøer, tettsteder etc.) 

Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert 

Inneholder bygninger som 
har begrenset 
kulturhistorisk betydning 

Enhetlig miljø som er 
representativ for epoken, 
men ikke lenger vanlig 

Inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter 
og/eller kulturhistorisk 
betydning 

Enhetlig miljø som er sjeldent 
eller særlig godt eksempel på 
epoken 

Inneholder bygninger med 
spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av svært 
stor kulturhistorisk betydning 

Tekniske og industrielle 
kulturmiljøer 

Miljøet er vanlig 
forekommende og ligger 
ute av kontekst 

Inneholder konstruktsjoner 
uten spesielle 
arkitektoniske kvaliteter 

Miljøet er representativt for 
epoken og ligger i 
opprinnelig kontekst 

Inneholder konstruksjoner 
med arkitektoniske 
kvaliteter 

Miljøet er sjeldent og et 
spesielt godt eksempel på 
epoken og inngår i en viktig 
kontekst 

Inneholder konstruksjoner 
med spesielt store 
arkitektoniske kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 
(enkeltbygninger, kirker, parker 
og lignende) 

Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert 

Bygninger uten spesielle 
kvaliteter 

 

Miljø som er representativt 
for epoken, men ikke lenger 
vanlig 

Inneholder 
bygninger/objekter med 
arkitektoniske/kunstneriske 
kvaliteter 

Miljø som er sjeldent og/eller 
et særlig godt eksempel på 
epoken 

Bygninger/objekter med 
svært høy 
arkitektonisk/kunstnerisk 
kvalitet 

Figur 2: Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (Statens vegvesen 2014: 180). 
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Omfang 
Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes (Statens vegvesen 2014: 124). 
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning et tiltak (alternativ) 
har for kulturmiljø innenfor områder som direkte eller indirekte berøres av et tiltak. Kriterier brukt 
for å vurdere omfang følger det angitt i håndbok V712. Virkninger av et tiltak kan være både direkte 
og indirekte. Direkte virkning kan skje i form av direkte inngrep i kulturminner og kulturmiljø hvor 
disse skades, fjernes, ødelegges eller tildekkes. Direkte inngrep kan også innbefatte oppstykking av 
kulturmiljø og etablering av barrierer innenfor eller mellom kulturmiljø og omgivelser. Indirekte 
virkning vil ofte være av visuell karakter og kan skje i form av visuelle forstyrrelser, hvor endring av 
kulturminnets eller kulturmiljøets synlige omgivelser kan påvirke den estetiske, pedagogiske eller 
opplevelsesmessige verdien. Dette er eksempelvis tilfellet om et kulturmiljø blir liggende i et område 
som visuelt er fjernt fra det miljøet som kulturminnet opprinnelig inngikk i. 

      Stort  Middels                 Lite                       Lite     Middels                Stort 
     Negativt                   negativt                 negativt           Intet       positivt                positivt                positivt  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Skala for vurdering av omfang (Statens vegvesen 2014: 128). 

 

Vurdering av omfang gjøres i sammenligning med nullalternativet og angis på en glidende skala fra 
stort negativt til stort positivt omfang. Ved positiv påvirkning skal det vurderes om tiltaket fører til 
noe forbedring, forbedring eller stor forbedring, mens det ved negativ påvirkning skal tas stilling til 
om tiltaket vil medføre noe forringelse, forringelse eller ødeleggelse av kulturminneverdier. 
Vurderingen vises på en figur hvor omfang angis med en pil på en linjal (Figur 3).  

 

Konsekvens 
Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
nullalternativet. Virkning av tiltaket vurderes for anleggsfase og driftsfase. Konsekvens framkommer 
gjennom en sammenstilling av kulturmiljøers verdi og omfang av tiltakets påvirkning på kulturmiljø 
(Statens vegvesen 2014: 124). Konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget stor negativ til meget 
stor positiv konsekvens. Dette gjøres etter matrise utviklet av Statens vegvesen og beskrevet i 
Håndbok V712, heretter kalt konsekvensviften (Figur 4).  

      Ødelagt              Forringet      Noe forringet                 Noe forbedret        Forbedret           Stor forbedring   
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Figur 4: Konsekvensvifte. Verdi angis på x-aksen og omfang på y-aksen. (Statens vegvesen 2014: 130). 

 

Som ovenstående figur viser, angis konsekvens på en ni-delt skala fra meget stor negativ til meget 
stor positiv konsekvens.  
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Konsekvens av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø vurderes i forhold til anleggsfase, tiltak på 
avlastet veg, driftsfase og deponier. Vurdering av konsekvens gjøres for hvert definert kulturmiljø, 
deretter sammenstilles konsekvens for hvert alternativ og til sist rangeres alternativene (Figur 8). 
Sammenstilling av konsekvens og rangering av alternativ gjøres kommunevis i henhold til definerte 
parseller (Figurene 5, 6 og 7). I denne konsekvensutredningen utredes ett alternativ for størstedelen 
av planområdet. Unntaket er strekningen mellom Dragvik og Snubba hvor to alternativer utredes.   

Parsell 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Kulturmiljø      
Kulturmiljø     
Samlet konsekvens parsell     
Tabell 1: Skjema for oppsummering av vurdering av verdi, omfang og konsekvens for kulturmiljø i planområdet. 

 

Parsell - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt 

utforming 
 Kulturmiljø      
 Kulturmiljø     
Tabell 2: Skjema for oppsummering av vurdering av verdi, omfang og konsekvens for kulturmiljø i områder hvor det er 
planlagt deponi. 

 

Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Alternativ 1 
Parsell   
Parsell   
Samlet konsekvens kommune   
Tabell 3: Skjema for oppsummering av konsekvens for kulturminner og kulturmiljø kommunevis. 

 

Konsekvens av tiltaket fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av verdier i det berørte 
området sett i forhold til tiltakets omfang. Det understrekes at sammenstilling av konsekvens og 
rangering gjennomføres som en faglig vurdering basert på samlet belastning og påvirkning for 
kulturmiljøene og ikke som en matematisk utregning.  

Konsekvens deltema kulturmiljø  Alternativ 0 Ny trasé 
Kommune    
Kommune   
Samlet konsekvens   
Strider mot nasjonale mål1   
Rangering2   
Tabell 4: Skjema for oppsummering av konsekvensvurdering og rangering av alternativ. 

                                                           
1 Markeres med ja der det er relevant, ellers ingen markering 
2 1 = best 
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Forslag til avbøtende tiltak 
Utreder vil vurdere justeringer som kan redusere negative virkninger av tiltaket. Forslag til avbøtende 
tiltak vil bli gjort på grunnlag av eventuelle forventede negative konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljø i planområdet og vil omfatte tiltak (tilpasninger/endringer) som skal bidra til å begrense 
negative virkninger av selve tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda bedre). Det redegjøres for hvordan 
avbøtende tiltak vil endre konsekvensen for aktuelle kulturmiljø, dvs. konsekvensgrad av tiltak settes 
inn under forutsetning av at avbøtende tiltak gjennomføres. I tillegg utarbeides en kommunevis 
oppsummering av avbøtende tiltak. 

Kommune - Kulturmiljø Forslag til avbøtende tiltak 
Sortland  
(1) Kulturmiljø   
Kvæfjord  
() Kulturmiljø  
Lødingen  
() Kulturmiljø  
Tjeldsund  
() Kulturmiljø  
Harstad  
() Kulturmiljø  
Skånland  
() Kulturmiljø  
Evenes  
() Kulturmiljø  
Tabell 5: Skjema for oppsummering av avbøtende tiltak. 

 

Usikkerhet 
Det vil vurderes i hvilken grad de forutsetningene konsekvensutredningen bygger på er sikre eller 
usikre. Dette er særlig relevant i forhold til eksisterende datagrunnlag og endringer av planområde i 
forhold til de opprinnelige undersøkelsesområdene. En viktig kilde til usikkerhet i 
konsekvensvurdering for deltema kulturminner og kulturmiljø er eksempelvis muligheten for 
ytterligere funn av kulturminner i planområdet.  

 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 

 

4.2 Datagrunnlag  
Konsekvensutredningen er basert på tilgjengelig informasjon i eksisterende register og databaser, 
samt skriftlige kilder. Kulturminnemyndighetene v/ Sametinget samt Troms og Nordland 
fylkeskommuner er også kontaktet for å innhente eventuell ytterligere relevant informasjon for 
NIKUs befaring og utredning. Utredningen bygger primært på følgende data:  
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• Kulturminnedatabasen Askeladden3. Siste nedlastning 03.03.2016. Registeringer gjort i 
forbindelse med kulturminnemyndighetenes undersøkelser i 2015 er lagt inn i databasen og 
omfattes derigjennom av datasettet som ligger til grunn for utredningsarbeidet. 

• SEFRAK-registeret4 over eldre bygninger. 
• Litteraturstudier (eksempelvis lokal litteratur, faglitteratur, nasjonale verneplaner, elektroniske 

kilder med mer).  
• Kontakt med nøkkelpersoner (prosjektleder) hos Sametinget, Troms fylkeskommune og Nordland 

fylkeskommune.  
• Nyere tids kulturminner registrert i forbindelse med oversiktsbefaring av planområde (avgrensing 

per juni 2015). Besiktigelse av områder med kjente kulturminner samt registrering av nyere tids 
kulturminner i utvalgte områder ble gjennomført av May-Liss Bøe Sollund og Jan Brendalsmo i 
perioden 07-16. september 2015.  

Der det oppgitt ID-nummer i teksten, referer de til kulturminnedatabasen Askeladden eller 
bygningsregisteret SEFRAKs nummereringer.  

Planområdet er inndelt 17 parseller (jf. informasjon oversendt fra oppdragsgiver 15.10.2015) som 
legges til grunn for oppbygningen av denne konsekvensutredningen. Utredningen forholder seg for 
øvrig til mal for fagutredninger for Hålogalandsvegen av 04.03.2016. Feltundersøkelser samt 
vurdering av forventet omfang og konsekvens tar blant annet utgangspunkt i digitalt kartmateriale 
for planområde og veglinjer med skråningsutslag gjort tilgjengelig av Statens vegvesen. NIKUs 
befaringer i planområdet ble utført i henhold til avgrensing av planområde av juni 2015 (figurene 5, 
6, 7 og 8). Utredningen forholder seg til avgrensing av planområde av 15.10.2015 samt kartgrunnlag 
for justert/utvidet planområde mottatt 17.03.2016. Digitalt kartmateriale som omfatter veglinjer 
med skråningsutslag er lastet ned i perioden 02.03.-07.03.2016. Grunnet utredningens omfang 
hensynstas ikke endringer av undersøkelsesområdet etter 17.03.2016.  

Regionale kulturminnemyndigheter ved Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og 
Sametinget har i forbindelse med Hålogalandsvegen gjennomført undersøkelser for å oppfylle 
undersøkelsesplikten jf. kulturminnelovens § 9. Undersøkelsesområdet er i etterkant endret grunnet 
planjusteringer. Områder som omfattes av planjusteringer, da først og fremst utvidelser, siste kvartal 
2015 og første kvartal 2016 omfattes ikke av disse undersøkelsene.  Dette er imidlertid områder som 
regionale kulturminnemyndigheter skal undersøke for kulturminner i 2016. 

I områder som er undersøkt av kulturminneforvaltningen i henhold til kulturminnelovens §9 vurderes 
datagrunnlaget som tilstrekkelig for å gjennomføre en konsekvensutredning av deltema kulturmiljø. 
For områder som enda ikke er undersøkt av kulturminneforvaltningen ved Sametinget, Troms 
fylkeskommune og Nordland fylkeskommune anses kildegrunnlaget som mangelfullt.  

                                                           
3 Den nasjonale kulturminnedatabasen 
4 Et nasjonalt register over ikke-fredete eldre bygninger oppført før 1900 (1945 i de nordligste fylkene) 
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Figur 5: Oversikt over undersøkelsesområder av juni 2015, planområde av oktober 2015 og justert planområde av mars 
2016 i Sortland og Kvæfjord kommuner. 
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Figur 6: Oversiktskart over undersøkelsesområder av juni 2015, planområde av oktober 2015 og justert planområde av mars 2016 i Lødingen og Tjeldsund kommuner.
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Figur 7: Oversiktskart over undersøkelsesområder av juni 2015, planområde av oktober 2015 og justert planområde av 
mars 2016 i Harstad kommune. 
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Figur 8: Oversiktskart over undersøkelsesområder av juni 2015, planområde av oktober 2015 og justert planområde av juni 2016 i Skånland og Evenes kommuner.



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

52 

5 Kulturhistorisk oversikt 

5.1 Innledning 
I det følgende gis en kort oversikt over en del generelle trekk ved kulturhistorien i Nordland og 
Troms. Det er en generell gjennomgang av tidsperioder og et utvalg vanlige kulturminnetyper som 
tar utgangspunkt i forskningsstatus og et utvalg av forliggende litteratur. I teksten vil det refereres til 
forskjellige tidsepoker. Terminologien som er benyttet er forklart i figur 9. 

Navn på tidsepoke Tidsepokens varighet 
Eldre steinalder 10.000 – 4.500 f.Kr. 
Yngre steinalder 4.500 – 1.800 f.Kr. 
Tidlig metalltid 1.800 f.Kr. – år 0  
Jernalder År 0 – 1000 e.Kr. 
Middelalder 1000 – 1536 e.Kr. 
Nyere tid 1537 e.Kr.  i dag 
Figur 9: Oversikt over tidsepoker og epokenes varighet.  

Hålogalandsvegen går gjennom et område som i dag omfatter sju kommuner, fordelt på tre regioner 
i to fylker. Området har vært et grenseområde, både mellom samisk og norrøn befolkning, men også 
administrativt. Noen av de administrative grensene er gamle og har røtter i tidlig middelalder, mens 
andre er av nyere dato. Ofoten og Vesterålen er gamle landskapsbetegnelser som fremdeles 
avgrenser geografiske og administrative regioner, det samme gjør moderne betegnelser som Sør-
Tromsregionen. Geografisk er området preget av fjorder og sund og ligger mellom to store 
fjordbasseng, Andfjorden/Vågsfjordbassenget i nord og øst og Ofotfjorden/Vestfjorden i sør. I øst 
avgrenses området av fjellkjeden mellom Bjerkvik og Hilleshamn, i vest av Lofoten. Den lengste delen 
av traseen ligger på Hinnøya, fastlands-Norges største øy, mens den resterende delen ligger på 
halvøya mellom Astafjorden i nord, Tjeldsundet i vest og Ofotfjorden i sør. Til alle tider har ferdsel på 
sjøen vært viktig, noe som blant annet viser seg i de administrative grensene opp gjennom tidene. 
Fra jernalderen av har Tjeldsundet i øst og Raftsundet/Sortlandsundet/Risøyrenna i vest vært 
sentrale ferdselsårer for skipstrafikk mellom Troms, Finnmark og det østlige Barentshavet og 
områder i sør som Trondheim, Bergen, København eller kontinentet.   

I dette området har det bodd mennesker helt fra den første pionerbosetninga og fram til i dag. Selv 
om man gjennom steinalderen ikke var bofast på samme måte som seinere i forhistorien kan man 
allikevel snakke om en kontinuerlig bruk av området gjennom mer enn 10 000 år. Gjennom steinalder 
og tidlig metalltid/bronsealder har jakt og fangst på sjøpattedyr sammen med fiske vært det 
bærende elementet i tilpasninga. Seinere, i jernalder og middelalder ble jordbruk viktig. I nasjonal 
sammenheng har imidlertid jordbruket i dette området alltid vært marginalt. Det var ressursene i 
havet sammen med skattelegginga av den samiske befolkningen nord og øst i landet som gav 
grunnlaget for den politiske og økonomiske viktige stillingen som området fikk i disse periodene.   

Sentralt er selvfølgelig Lofotfisket og tørrfiskhandelen, i århundrer den viktigste norske eksportvaren 
og en sentral inntektskilde både for den enkelte fiskeren og hans familie, men også for kjøpmenn i 
Bergen, Trondheim og Tyskland, for kirka og for kongemakta. At inntektene i området var store, vises 
blant annet gjennom at striden om hvem som skulle ha rettighetene til, og dermed inntektene fra 
Trondenes prestegjeld, gikk helt til paven før det ble endelig avgjort.  
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Etter reformasjonen ble Nord-Norge, som resten av landet etter hvert styrt fra København, der 
kongen satt. Tørrfisk fortsatte imidlertid som en viktig eksportartikkel.  Nordområdene ble mer 
interessante for ulike europeiske nasjoner som Nederland og England, både på grunn av kvalfangst, 
men også på grunn av handelen med Russland. I nyere tid har området vært strategisk viktig, både 
under andre verdenskrig og under den kalde krigen. Etter krigen beholdt området sin militære 
strategiske posisjon.              

 

5.2 Steinalder 
For omkring 11 500 år siden hadde is-kappen som dekket Nord-Europa under istiden trukket seg så 
mye tilbake at det meste av den norske kystlinja var isfri. Det skulle imidlertid gå omkring 500 år før 
pionerbosetninga langs kysten tok til. De første menneskene som kom var jegere og fangstfolk som 
sannsynligvis hadde spesialisert seg på fangst av sjøpattedyr som sel og småkval. Tilpasninga har vært 
maritim, med stor mobilitet og med båten som et sentralt fremkomstmiddel. Koloniseringa av 
norskekysten skjedde svært raskt og noen av de tidligste dateringene finnes i Nordland.  En av 
grunnene til den raske koloniseringa ligger i selfangsten. Jakter man sel på land vil selen sky 
jaktplassen og finne seg nye steder. For å jakte selen må man derfor søke seg nye fangstplasser og 
hele tiden være i bevegelse. Slik vil bosettinga raskt kunne dekke store kystområder. Arkeologisk 
materiale blant annet fra Saltstraumen forteller om denne tidlige maritime tilpasninga langs kysten. I 
Nordland finner man de eldste helleristningene i Norge. Disse er slipt inn i berget og forestiller store 
jaktbare dyr, som kval, sel, rein, elg, bjørn og er knyttet til pionerbosetninga. De slipte ristningene 
ligger i et avgrenset område mellom Glomfjorden i sør til Kanstadfjorden i Lødingen kommune i nord. 
Ristningene på Nes i Lødingen viser at området Hålogalandsvegen går gjennom har vært i bruk 
allerede tidlig i eldre steinalder.  

De nye registreringene gjord av regional kulturminneforvaltning i forbindelse med Hålogalandsvegen 
bekrefter dette inntrykket, flere av lokalitetene er ser ut til å kunne dateres til eldre steinalder 
(materialet er i skrivende stund fremdeles under analyse).   

I sør defineres ofte yngre steinalder (ca. 4000-1800 f.Kr.) gjennom at jordbruk introduseres. I nord er 
forholdene annerledes. Her skjer det et skifte i materialbruk fra harde bergarter til skifer. Dette er en 
endring som først skjer i Finnmark, men som etter hvert skjer langs hele kysten sør til Stadt. Man 
snakker ofte om skiferkulturen som en fangstkultur som dekker et stort geografisk område og som er 
stabil over et langt tidsrom. Samtidig skjer det viktige endringer i løpet av denne perioden. Den 
maritime tilpasningen fortsetter, men innlandet er også viktig. Det mobile bosetningsmønsteret 
fortsetter, men man blir boende lengre på hvert sted, og man kommer også i større grad tilbake til 
faste boplasser slik at man nå kan snakke om en semi-sedentær bosetning. Viktig er det også at man 
får et skille i den materielle kulturen mellom kyst og innland. Skifer-redskaper finnes langs kysten, 
men mengden avtar innover i fjordområdene. I innlandet ser det ut til at harde bergarter som kvarts, 
kvartsitt og flint har vært foretrukne redskapsmaterialer. Det kan se ut til at man får to ulike 
befolkninger, en innlandsbefolkning og en kystbefolkning. Det arkeologiske materialet tyder på at 
kystbefolkningen, kanskje særlig i mot slutten av perioden har kontakter mot sør mens 
innlandsbefolkningen har sine primærkontakter mot øst.  Det ser også ut til at man får en 
differensiering i sosial status, det skjer en hierarkisering i samfunnet der noen etter hvert får mer 
makt og mer prestisje enn andre.  
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5.3 Bronsealder og en begynnende etnisk differensiering 
Utviklinga man ser konturene av i yngre steinalder fortsetter i perioden etter (ca. 1800-500f.kr). I sør 
kalles denne perioden tradisjonelt for bronsealder på grunn av den kulturelle forbindelsen med 
andre bronsealdersamfunn i Sør-Skandinavia. I nord, særlig i Finnmark, kalles perioden for tidlig 
metalltid grunnet innslaget av kobber- og bronsegjenstander med en østlig opprinnelse. I området 
mellom Nordland og Troms er innslaget av metallgjenstander sparsomt, men mot slutten av perioden 
finner man gjenstandsmateriale, blant annet ved Tjeldsundet, som har klar sammenheng med 
sørskandinaviske bronsealder.  Man får også en todeling i keramikkmaterialet. Den såkalte Risvik-
keramikken finnes nord til Lofoten og Vesterålen. Det er et sammenfall mellom denne 
keramikktypen, bronsealder-gjenstander og jordbruk.  I de nordlige og østlige områdene av Nord-
Norge finnes det en annen keramikktype, den såkalte Kjelmøy-keramikken. Denne er assosiert med 
bronsegjenstander produsert i det som er dagens Russland. Det er mye som tyder på at man her ser 
to grupper som er i ferd med å utvikle seg til to ulike etniske grupper, det som seinere skulle bli den 
samiske og den norrøne befolkningen.  

 

5.4 Jernalder og en begynnende administrativ inndeling 
I jernalder (omkring 500 f.Kr. -1000 e.Kr.) endrer samfunnet seg, både det samiske og det norrøne. 
Innflytelsen fra sør blir tydeligere langs kysten, gravgods fra Romerriket viser at det har vært kontakt 
mellom befolkningen i nord og folk sør i Europa.  Etter hvert vokser det fram et høvdingesamfunn, 
noe vi ser av de store gravhaugene med gravgods i form av blant annet våpen. En viktig 
kulturminnetype fra jernalderen er de ringformede tun-anleggene. Disse har vært tolket på ulike 
måter, en forklaring er at de har fungert som tingsteder der lokale høvdinger kunne møtes for å 
avgjøre tvister. Opp gjennom jernalderen reduseres antallet ringformede tun-anlegg, noe som tolkes 
som om at makten samles på færre hender og at samfunnet blir ytterligere hierarkisert.  Jordbruket 
endrer seg, etter hvert får vi fast gårdbosetting og jordbruksbygder som kan minne om de vi kjenner 
fra historisk tid. Jakt, fangst og fiske har, sammen med økende handel og eventuelt skattlegging av 
samene, fremdeles vært den viktigste delen av økonomien. Jordbruket har etter alt å dømme vært 
mindre viktig rent økonomisk, men jordbrukets kulturelle og sosiale betydning har vært stor i det 
norrøne samfunnet. I jernalder ekspanderer den norrøne befolkninga inn i samiske områder.  
Kontakten mellom de to folkegruppene er tett, og maktforholdet mellom de to gruppene har vært 
gjenstand for ulike tolkninger. Tidligere mente man at det var asymmetri mellom de to gruppene og 
at samene var de underordnede i relasjonen. På grunnlag av det arkeologiske og historiske 
kildemateriale antar man nå at grunnlaget for samhandling mellom de to gruppene har vært gunstig 
og at den asymmetriene vi kjenner fra nyere tid ikke var tydelige mot slutten av jernalderen.  Mot 
slutten av perioden ser det ut til at Hålogaland har vært en politisk enhet og at det har foregått en 
form for rikssamling i nord, tilsvarende den som Harald Hårfagre forbindes med i sør og Vest-Norge. 
Håløygjarlenes ekspansjon sørover har blitt forklart ut fra det behovet de har hatt for å kontrollere og 
sikre handelsleia.  
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Figur 10: Ringformet tunanlegg (Id 8736) på «Raet» på Gimsøy i Vågan kommune. Foto: Elin Rose Myrvoll ©NIKU. 

 

5.5 Konge og kirke 
Etter hvert får imidlertid kongemakta mere makt i nord. Ironisk nok skjer dette etter slaget på 
Stiklestad, der høvdinger nordfra som Tore Hund og Hårek fra Tjøtta var med i bondehæren som 
vant. Olav den hellige dør i slaget, men Olavskulten, som raskt oppstår i befolkningen etter kongens 
død, får full støtte av kirken og etter hvert også av kongemakta. Gjennom middelalderen blir Olav 
den helliges navn brukt for å legitimere det fremvoksende norske kongedømmet.  I perioden 900-
1200 blir den norrøne befolkningen i Nordland og Troms kristnet, mens den samiske befolkningen 
ikke regnes som kristnet før ut på 1700-tallet. Dette forklares med at den samiske befolkningen 
bodde i områder som ble ansett som en del av det riket som var under oppbygning. Til å begynne 
med har dette neppe påvirket relasjonen mellom folkegruppene men på sikt har sannsynligvis 
religionsskiftet hos den norrøne befolkninga påvirket relasjonen mellom folkegruppene i negativ 
retning.  

Med kristninga fulgte kirkebygging og kirka skulle etter hvert få stor makt, både økonomisk, politisk 
og kulturelt. Det beste eksemplet på dette er Trondenes kirke, verdens nordligste middelalder kirke 
bygd i stein. I seinmiddelalderen var Trondenes det mest innbringende kanikkgjeldet i Nidaros 
erkestift. Trondenes-gjeldets rikdom skyldtes at det dekket hele Sør-Troms, fra Kvæfjord i sør til 
Malangen i nord. Kirka hadde også en mer politisk funksjon. Det var viktig, ikke bare nasjonalt men 
også for Pavestolen i Roma, å markere grensene mot den ortodokse kirka i øst og mot de hedenske 
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samene. Gjennom middelalderen var det gjentatte herjinger i nordområdene, folk fra øst herjet, 
plyndret og brente langs den nordnorske kysten, mens den norrøne befolkninga hadde tilsvarende 
herjingstokt mot øst. Murene rundt kirka på Trondenes er tolket inn i denne konteksten. Den mest 
sannsynlige tolkningen av murene er at de fra sjøsiden skulle se ut som et forsvarsverk for å 
avskrekke eventuelle angripere. Denne type illusoriske forsvarsverk kjennes også fra andre steder i 
Skandinavia.  

 

5.6 Tørrfiskens rolle 
Gjennom middelalderen blir tørrfiskeksporten ekstremt viktig. Etterspørselen fra det katolske Europa 
fører til en rekke nye fiskevær i nord, også i «vår» region. Det økende behovet for tørrfisk har flere 
årsaker. Delvis kan det forklares gjennom by-oppkomsten i Storbritannia og fastlands-Europa; byer 
trenger tilførsel av mat, dels av kirkas strenge kostholdsregler i fastetida der kjøtt må erstattes av 
fisk. Studier fra England viser at det er et sammenfall mellom nedgang av innlandsfisk på grunn av 
hard beskatning og forurensning av ferskvann grunnet økende jordbruksaktivitet. Samtidig skjer det 
en økning i fiskeriet langs kysten og en økende import av saltvannsfisk. Kystbefolkningen i nord har 
også hatt et behov for import av varer som kunne byttes mot tørrfisk, etter hvert blir korn og 
kornprodukter viktig. Fra 1100-tallet blir Vågan det regionale senteret for tørrfiskhandelen. Vågan er 
også den eneste bydannelsen man får i Nord-Norge i løpet av middelalderen. 

På midten av 1300-tallet rammes Norge av Svartedauden, og nye pestbølger følger i de neste hundre 
årene. Den demografiske krisa rammer i store trekk på samme måte i nord som i sør. En stor del av 
befolkningen dør i pesten, dette fører til at gårder legges øde. I Andenes/Sortland var 
ødegårdsdannelsen 53-61 %, i Hadsel 68-71 %, tall som sannsynligvis er representative for 
ødegårdsdannelsen i den øvrige delen av regionen.  

Pesten førte til et stort folketap og nedlegging av gårdsbruk, noe som skapte til dels dramatisk 
endrede livsvilkår for deler av befolkninga. Etter Svartedauden ble gårdsbosettinga konsentrert til de 
beste gårdene som lå ute ved kysten. Nedgangen i befolkningen førte til at det var nok jord til alle. 
Den største jordeieren i Hålogaland var kirka. For de store jordeierne betydde pesten nedgang i 
leieinntektene, og kirka kompenserte dette med å slå sammen sogn og rasjonalisere driften. Man 
antar at den samiske befolkningen ble like hardt rammet som den norrøne. En effekt av dette ser ut 
til å være at sjøsamene i større grad gikk over til mer februk.  Det vokser også fram store fiskevær i 
tida etter Svartedauden og steder som Langenes og Andenes utvikler seg til store bosetninger.  En 
viktig endring er at det i løpet av seinmiddelalderen vokser fram grupper som har fisk som 
hovednæring. Dette har sammenheng med Hanseatenes dominans i tørrfiskhandelen. De klarer å 
hindre Bergenskjøpmenn i å være mellommenn i tørrfiskhandelen og etter hvert blir det vanlig at 
nordnorske fiskere selv fører fisken til Bergen og selger den der. Med seg hjem har de nødvendige 
varer og korn. Kredittsystemet som ble utviklet i mellomalderen fører til at forbindelsen mellom 
kjøpmenn/mellom-menn og fiskere blir hold vedlike.  

 

5.7 Reformasjon og «dansketid» 
Det er mye som tyder på at forholdet mellom allmuen i nord og erkebiskopen i Trondheim var godt. 
Både i Nord-Norge og Trøndelag var det motstand mot den lutheranske læra stor. Flere som støttet 
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erkebispen ble fratatt sine gods, også i vårt område. Nord-Norge var et viktig ressursområde for 
erkebispesetet og erkebispen fylte også en politisk rolle ved siden av å være et religiøst overhode. Nå 
forsvant dette og sannsynligvis opplevde folk i nord tida etter reformasjonen som en 
oppløsningsperiode. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad dette påvirket vanlige folks liv. 
Erkebiskopen og hans menn spilte en aktiv rolle på mange områder og da denne makten forsvant ble 
den ikke umiddelbart erstattet. Kongen i København prøvde å få kontroll over de økonomiske godene 
som tidligere tilfalt erkebispesetet, men den kongelige tilstedeværelsen var mindre og det tok tid å 
bygge opp en ny organisasjon og et administrativt apparat som skulle erstatte det som forsvant 
sammen med den katolske kirka. Samtidig kan man tenke seg at folk har opplevd en tapsfølelse da de 
gamle katolske ritualene forsvant, sammen med helgenbilder og annet inventar i kirkene. Imidlertid 
ser det ut til at overgangen til protestantismen har vært relativt langsom og mange steder fortsatte 
de samme prestene. I Lødingen berettes det om presten Peder Munch som fikk fortsette i embetet 
dersom han godtok Luthers lære. Han måtte også fjerne helgenbilder og annen utsmykning i kirka for 
å få fortsette sin prestegjerning.  

Etter reformasjonen ser det ut til at mange kirker forfaller. Dette er tolket som en protest fra allmuen 
den bøndene mange steder nektet å oppfylle de forpliktelsene de hadde til å vedlikeholde 
kirkebyggene. Dette er en periode der folketallet øker og med økonomisk fremgang slik at det 
manglende vedlikehold neppe kan forklares gjennom generell fattigdom.  

Utover 1500-tallet kommer etter hvert en ny kirkelig organisasjon på plass, og kongemakta etableres 
i Nord-Norge. Nordområdene involveres mer i rivaliseringa mellom de nordiske monarkene. Sju-års 
krigen (1563-1570) medfører at den dansk-norske kongen trenger større inntekter for å finansiere 
krigen mot Sverige. Dette medfører en endring i det administrative apparatet. Flere av smålenene i 
nord, blant annet Lofoten og Vesterålen, flyttes fra Bergenhus til Trondheim hovedlen. Det er et 
problem for kongemakta, både økonomisk og politisk, at lensherrene ikke er bosatt i de len de 
bestyrer. Fogdene som har kontroll med mindre deler av lenene i form av fogderier er ofte i konflikt 
med bøndene, noe som heller ikke er gunstig for kongemakta. I en del mindre len, blant annet i 
Lofoten og Vesterålen blir grensen mellom lenet og fogderiet sammenfallende fra 1567. Kampen om 
ressursene i nord, både innad i administrasjonsapparatet og ikke minst i konkurranse med andre 
nasjoner Sverige, Russland og delvis England og Nederland førte til et økende behov for å etablere en 
mer effektiv forvaltning. I 1598 bestemmer kongen at det skal være en lensherre som styrer over 
Nord-Norge minus Finnmark. Fram til 1604 var imidlertid Lofoten og Vesterålen et eget len, men fra 
da av ordnes Nord-Norge i to store len, Vardøhus og Nordlandene. 

 

5.8 Jektefarten 
Etter Svartedauden ser det ut til at det innenlandske handelssystemet bryter sammen. Norske 
kjøpmenn fra Bergen kom ikke lengre nordover for å kjøpe tørrfisk. Løsningen blir at nordlendingen 
fra andre halvdel av 1300 tallet selv starter å seile til Bergen med varer. Etter hvert vokser 
bygdefarsystemet fram, et system som skulle vare til ut på 1800 tallet.  I 1563 går det 23 jekter fra 
Lofoten og Vesterålen med tørrfisk, noe som utgjør 11% av alle jekter dette året. Holder vi 
Trondheim og Bergen utenom er dette det tredje største antallet jekter fra de nordnorske regionene. 
Flest går det fra Helgeland der de 29 jektene utgjør 13,8% av totalen, Salten er en god nummer to 
med en jekt mer enn Lofoten/Vesterålen, fra Senja går det 22 jekter. Dette gir et godt bilde av de 
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ressursene som var i havet og som kunne omsettes i andre produkter gjennom handel i Bergen og 
Trondheim. Et annet interessant aspekt er at jektene i stor grad ble bygget av den samiske 
befolkninga. Sannsynligvis har samene i lange tider levert både tømmer og båter til den norrøne 
befolkninga. Dette er et av mange eksempler på det nære samvirket mellom de to 
befolkningsgruppene i regionen.  

 

5.9 Modernisering 
Gjennom 1700- og 1800-tallet foregår det en modernisering av Nord-Norge.  Fiskerne tar, om enn 
motvillig, i bruk nye redskapstyper som øker fangstmengden. Handelen med tørrfisk øker utover 
1700-tallet som resultat av en generell økonomisk oppgangstid. Enkelte tilbakeslag oppleves, under 
Napoleonskrigene kaprer engelske krigsskip mange jekter på vei langs leia, blant annet fra Sortland. 
Det kapres så pass mange jekter at i Beiarn, en bygd med stor jektebygging, fleipes det med at de 
bygger jekter for engelskmennene. Bygdefarordningen går ut av historien på 1800-tallet, 
Bergenskjøpmennene får konkurranse av handelsmenn fra andre steder, jektene erstattes av andre 
skipstyper. Kommunikasjonen bedres, det kommer telegraf, den første dampskipsruta nordover 
settes i drift i 1838, etter hvert blir det flere dampskip, også lokalt eide. Fra 1893 binder hurtigruta 
kysten sammen. Hurtigrutetrafikken var dominert av Bergenske Dampskibsselskab og Nordenfjeldske 
Dampskibsselskab som systematisk dumpet frakteprisene for å presse mindre aktører ut av 
markedet. Et lokalt/regionalt rederi, Vesteraalens Dampskibsselskab etablert i 1881, klarte imidlertid 
å konkurrere med de to store og ble en viktig hurtigruteaktør, noe som vakte stolthet og patriotisme 
ikke bare i regionen, men også i landsdelen som helhet. Den forbedrede kommunikasjonen betyr 
mye for både å knytte regionen tettere til resten av landet. Og den betyr mye spesielt for fiskeriene.  
Man begynner også etter hvert å ta i bruk dampskip i fiskeriene, noe som fører til økt ulikhet mellom 
kapitalsterke interesser som gikk inn i fiskeriene og den vanlige fiskeren i den tradisjonelle 
nordlandsbåten. Et eksempel på denne konflikten er Trollfjordslaget, en hendelse av nesten mytisk 
karakter, levende skildret både i tekst og bilder.  

Overgangen til større motoriserte fartøyer førte til en rekke endringer. Sentralisering og oppkomsten 
av byer og tettsteder ble en viktig konsekvens av dampskipstrafikken, i ettertid ser man at 
beliggenhet langs dampskipsruter har vært bestemmende for vekst, Sortland er ett av mange 
eksempler på dette. Lokale dampskipsruter førte også til sterkere regionale nettverk, knyttet til 
tettstedene. Regelmessige skipsanløp førte etter hvert til at folk måtte forholde seg til klokka, 
historikeren Åsa Elstad ser på overgangen til en felles normaltid som det ultimate symbolske 
uttrykket for nasjonal integrasjon.   Nye og større skipstyper fører også til en oppbygging av den 
maritime infrastrukturen, noe som igjen var med på å gjøre all transport mer effektiv, raskere og 
tryggere. Så å si all vare- og persontransport foregikk på sjøen, først mot slutten av 1800-tallet 
begynte man å tenke på veibygging.   

 

5.10 Andre verdenskrig 
Regionen spilte, eller ble tildelt en viktig rolle i forbindelse med andre verdenskrig, både under 
angrepet på Norge men også under okkupasjonen.  Dette skyldes områdets beliggenhet mellom de 
strategisk viktige fjordbassengene Vågsfjordbassenget i nord og Ofotfjorden/Vestfjorden i sør. 
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Landskapsforståelsen og de militære anleggenes plassering under krigen ble videreført under den 
kalde krigen fram til avviklinga av kystartilleriet på begynnelsen av 2000-tallet. Dette har medført at 
det er en rekke kulturminner særlig fra andre verdenskrig, men også fra den kalde krigen i dette 
området. Narvik var et sentralt mål for tyskerne da de angrep Norge. Både tyskerne og britene hadde 
planer om å ta Narvik på grunn av byens viktige rolle som utskipningshavn for jernmalm fra Kiruna, 
malm som var viktig for den tyske rustningsindustrien. Angrepet på Narvik og de etterfølgende 
kamphandlingene i Ofotfjorden var viktige for hvordan krigen i Europa utviklet seg videre.  Et av 
andre verdenskrigs viktige sjøslag sto i Ofotfjorden der engelske styrker blant annet senket 10 tyske 
jagere, noe som utgjorde halvparten av jagerne i den tyske krigsmarinen. Dette var med på å gjøre 
det umulig for tyskerne å invadere Storbritannia sommeren 1940 og sjøkrigen i Ofotfjorden kan 
dermed sies å ha hatt avgjørende innvirkning på utviklinga av andre verdenskrig. Vågsfjordbassenget 
og Harstad var sentrale for allierte styrker i 1940. Her landet de allierte, britiske, franske og polske 
styrker, som var med å kjempe mot tyskerne og herfra ble også de allierte styrkene evakuert da de 
måtte tilbake til Storbritannia etter at tyskerne hadde okkupert Frankrike.  

 

Figur 11: Spor fra 2. Verdenskrig,  Fortebakken i Evenes kommune. Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi.  

Etter at de norske styrkene kapitulerte startet tyskerne med å bygge forsvarsverker. Denne 
utbygginga akselererte etter invasjonen av Sovjet i 1941 og det ble lagt spesielt vekt på kystforsvaret. 
I Vågsfjordbassenget sør for Senja, i Lofoten, Vesterålen og indre del av Ofotfjorden ble det til 
sammen bygget mer enn 50 tyske kystfort, blant annet på Evenestangen, Lødingen, Harstad. De 
norske kystfortene var en del av Atlanterhavsvollen som strakk seg fra Pyreneene i sør til Sovjet i 
nord.  I Bogen ble det etablert en stor marinebase med verksteder, slagskipet Tirpitz lå her flere 
ganger i 1942 og 1943. Sammen med ubåtbasen i Sørskjomen og basen i Narvik utgjorde 
marinebasen i Bogen en komplett tysk marinekampgruppe.  
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Et av de mest kjente tyske kystfortene er batteri Theo på Trondenes ved Harstad. Dette var, sammen 
med kystfortet på Engeløya, blant de kraftigste batteriene tyskerne etablerte. De var utstyrt med 
40,6 cm skipskanoner beregnet på den tyske z-slagskipsklassen, som imidlertid aldri ble satt i 
produksjon. Rekkevidden var 56 000 meter og begge batteriene hadde som oppgave å beskytte 
innseilinga til Narvik, batteri Theo på Trondenes fra nord, batteri Dietel på Engeløya fra sør.     

Helt mot slutten av andre verdenskrig var Royal Navys luftangrep mot den tyske ubåtbasen i Kilbotn 
det siste allierte luftangrepet mot tyske mål i Europa. Ubåtbasen her ble opprettet i forbindelse med 
evakueringa av Finnmark og Nord-Troms. De 44 britiske hangarskipsbaserte flyene senket 
forsyningsskipet M/S Black Watch, ubåten U711 og skadet M/S Senja. To engelske fly ble skutt ned 
og angrepet førte til at omkring 150 mann mistet livet.  

Etter krigen fortsatte området å inneha sin militærstrategiske betydning. I løpet av den kalde krigen 
var frykten for en Sovjetisk invasjon fra sjøsiden stor. Det norske forsvaret overtok en del av de tyske 
kystfortene. Disse ble modernisert og etter hvert erstattet av moderne kanon og torpedobatterier. 
Disse var operative til omkring år 2000 da de ble faset ut og etter hvert demontert. Batteri Theo på 
Trondenes, ble overtatt av det norske kystartilleriet og ble etter hvert fredet etter at det gikk ut av 
bruk. Likeledes ble kaldkrigsanlegget Meløyvær fort, et høyteknologisk anlegg kalt «verdens mest 
moderne kystfort» på Krøttøy utenfor Harstad, fredet av Riksantikvaren i 2012.   
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6 Tiltaksbeskrivelse  
Hålogalandsvegen berører områder i syv kommuner i Nordland og Troms fylke: Evenes, Tjeldsund, 
Lødingen og Sortland i Nordland samt Skånland, Harstad og Kvæfjord i Troms (figurene 5-8). Tiltaket 
omfatter totalt 159 km veg og 15 km tuneller langs E10, Rv 83 og Rv 85 på strekningen Snubba i 
Evenes – Harstad – Sortland. På E10 reguleres strekningen Snubba – Gullesfjordbotn (104 km). 
Tiltaket omfatter utvidelse og utbedring av vegstandard i dagens korridor, omlegginger av veg til ny 
trasé og bygging av tunneler på deler av strekningen. I tillegg til E10 omfatter utredningen Rv 83 med 
Harstad byområde og Rv 85 fra Gullesfjordbotn til Sortland bru. Statens vegvesen har besluttet å 
starte regulering av ett trasealternativ for hele prosjektet.  

 

6.1 Tiltaksbeskrivelse og inndeling i delområder 
Hålogalandsvegen er delt inn i til sammen 17 veg parseller mellom Sortland, Harstad og Snubba i 
Evenes (figurene 12 og 13). I det følgende beskrives tiltakets delområder og alternativer der det er 
aktuelt. Utredningen vil forholde seg til områdeinndeling og tiltaksbeskrivelse slik det følger av mal 
for fagutredninger for Hålogalandsvegen av 04.03.2016.  
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Figur 12: Oversikt over parseller beskrevet i tabellen nedenfor – planområde vest. Kart: Mal for fagutredninger for Hålogalandsvegen av 04.03.2016, side 5. 
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Figur 13: Oversikt over parseller beskrevet i tabellen nedenfor – planområde øst. Kart: Mal for fagutredninger for Hålogalandsvegen av 04.03.2016, side 5. 
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Kommune Veg-
parsell 

Tiltaksbeskrivelse 

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

kollektivknutepunkt reguleres av Sortland kommune.  
• Ingen nye kryss tilrettelegges.  
• Eksisterende undergang med lysløype Kjerringneset forlenges/fornyes. 
• Rasteplass Kjerringneset beholdes, avkjøring tilpasses. 
• Massedeponi ved Kjerringneset bevares og benyttes. 
• Avkjørsler vest for Kjerringnesdalsvatnet slås sammen, ny lokalveg. 
• Ny bru over Kjerringneselva. 
• Kryss med Langbakkvegen flyttes litt lenger øst, bussholdeplass, utfartsparkering 

sør for Rv. 85 og tilrettelegging for sti under ny bru. 
• Avkjørsler nordover ved Kjerringnesdalsvatnet slås sammen/saneres. Lokalveg 

beholdes og videreføres. 
• Avkjørsel Kjerringnesdalsvatnet øst – bussholdeplass. 
• Avsatt areal for massedeponi Kjerringnesdalen, på begge siden av vegen. 
• Riggområde på nordsiden av Sigerfjordtunnelen. (Østside av vegen).   
• Sigerfjordtunnelen bevares slik den er i dag, ca 2.2 km. 
• Skredvoll over tunnelpåhugg Sigerfjordtunnelen sør ( på østsiden).  
• Kryss med fv. 822 flyttes noe og tilpasses, kryss kanaliseres. Bussholdeplass. 
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på hele strekningen. 
Ingen avlastet veg 

Kvæfjord 2 Kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll. 10,5 km 
• Standard H2: 8,5m bredde, 80 km/t, 1m brede skuldre, sikkerhetssoner: 7 m. 
• Ny veg over eksisterende veg fra kommunegrense Kvæfjord til tunnelpåhugg G ved 

Våtvoll, ny veg over bebyggelsen ved Bømark. 
• Omlegging av kryss i Langvassbukt 
• Kollektivknutepunkt Langvassbukt (3 busser, parkering for bil, park&ride) 
• Utfartsparkering Langvassbukt 
• Nye bruer: over Langvasselva, over elv ved Bømark, over Skjellneselva og over 

Våtvollelva 
• Skredsikringstiltak: skredvoll/fangvoll i Langvassdalen, fangdam/kulvert ved 

Revnesset, 2 stk fangdam/kulverter ved Indre/ytste Tømmerbekken, 
fangdam/kulvert Skjellneselva, fangvoll ved Våtvoll nord, skredfanger ved 
tunnelpåhugg F 

• Liten stopplomme/fotopunkt ved fossen i Våtvoll 
• Anleggsveg Våtvoll 
• Midlertidig deponi ved Våtvoll 
• Riggområde ved Langvassbukt 
• Tilkoblingsveg med kryss mellom eksisterende og ny RV85 ved Våtvoll 
• Kryss mellom eksisterende og ny Rv85 ved Bømark 
• Bussholdeplass i kryss ved tilkoblingsveg Våtvoll (park & ride) 
• Kontrollplass ved kryss i Langvassbukt 
• Tilrettelegging for tilkomst utmark i form av driftsavkjørsler/kulverter. 
• Tilrettelegging for adkomst til eiendommer og boliger i form av nye avkjørsler.  
• GS veg fra Viltkroa til kryss i Langvassbukt (ved eksisterende veg). 
• Fullkanalisert kryss i Langvassbukt 
• Havarilomme utenfor tunnelpåhugg Våtvoll, på andre siden av Våtvollelva. 
Ingen tiltak på avlastet veg. 
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3 Våtvoll - kommunegrense Lødingen. 9,8 km 
• Standard H2 frem til rundkjøring Gullesfjordbotn, deretter H3 til kommunegrense 

Lødingen 
• Tunnel FG (tunnelprofil T9,5) ved Våtvoll: 1,43 km 
• Ny veg over eksisterende veg fra Løbergsbukt til kommunegrense Lødingen. 
• Skredsikringstiltak: Skredfanger ved tunnelpåhugg F, utvidelse av skredvoll ved 

Lillevåtvoll, fangdam/kulvert Brattelva 
• Midlertidig deponi i Løbergsbukt 
• Utfartsparkering i Løbergsbukt, etableres på område avsatt til midlertidig deponi 

etter anleggsperioden. 
• Tilrettelegge for adkomst til fritidseiendommer i Løbergsbukt, via 

undergang/kulvert under ny veg. Dimensjoneringshøyde: 3 m (liten traktor eller 
liten bil) 

• Avkjørsel til campingplass i Gullesfjordbotn. 
• Driftsavkjørsler/kulverter for å tilrettelegge for tilkomst utmark. 
• Ny bru over elv i Løbergsbukt, over Laksåa (inkl interimsbru) og xx i Gullesfjordbotn 

(3 bruer) 
• Kollektivknutepunkt Gullesfjordbotn/Lofastkrysset (4 busser samtidig, parkering for 

biler, park & ride) 
• Stor rasteplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset 
• Døgnhvileplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset 
• Massedeponi i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset 
Ingen tiltak på avlastet veg. Eksisterende veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt 
omklassifiseres til privat veg. 

Lødingen 4 Grense Lødingen kommune/ Nordland fylke – tunnelpåhugg L i Kanstadbotn. 
2.9 km 
• Utbedring etter H3 standard, veg i dagen 2,9 km 
• Kryssløsning for trafikk mot Kåringen, fremtidig Fv85 
• Ny bru over Austerdalselva 
• Ny bru over Botnelva 
• Tilrettelegge for kryssing, E10 for rein, nær fylkesgrensa Kvæfjord/ Lødingen 
• Utfartsparkering Kanstadeidet 
•  Avkjørsel fra framtidig Fv85 til fritidseiendommer vest for Botnelva.  Ny bru over 

Botnelva i Kanstadbotn, benyttes som interimsbru 
• Deponi ved grensen til Kvæfjord kommune, nord for påhugg L, sør for påhugg L og i 

område mellom ny E10 og påkoplingsveg fra fremtidig Fv85 
• Riggområde i sammenheng med deponi nord for påhugg L 
• Lokalt kollektivknutepunkt og snuplass, ordinært busstopp, mellom ny E10 og 

påkopling fremtidig Fv85 
5 Tunellpåhugg L, Kanstadbotn – tunellpåhugg P Fiskefjord (Tunell LP). 

10.2 km 
• Tunell LP 10,2 km 

Eksisterende veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset omklassifiseres til Fylkesveg. 
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6 Kåringenkrysset – Djupfest. 7,9 km 
• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard  
• Kåringenkrysset flyttes nærmere Lødingen, bygges med min U-H2 standard. 
• Plangrense trekkes minimum 200 m i retning Lødingen. 
• Vegen heves nord for Kåringenkrysset pga klimatilpasning.   
• Omlegging av veg i Djupfesthamn, hvor det tilrettelegges for bru kombinert med 

fylling. Lengde avhengig av kvikkleirefunn.  
• Ny bru over Slåttdalselva, eksisterende bru benyttes som interimsbru.  
• Tilrettelegging for avkjørsel/ kryss til regulert næringsområde ved 

Grønnelvskjæran, og rasteplass ved Storvollvatnet 
• Utfartsparkering Storvollvatnet, Lundli og Forneset – utgangspunkt for fotturer til 

fjellene i vest 
• Kjettingplass saneres 
• Riggområde ved Kåringenkrysset mot vest 
• Gang/ sykkelvei kombinert samleveg i området Lundli, Solstad, Moshaugen  
• Eksisterende bru over Slåttdalselva opprettholdes 
• Ny bru over Strandselva  
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på hele strekningen 

 Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant 
7 Djupfest – Fiskefjord. 7,8 km 

• Utfartsparkering ved eksisterende rasteplass ved Oterberget beholdes som 
utfartsparkering og utsiktspunkt. Utfartsparkering Forvikneset. 

• Avkjørsel til næringsområdet Fiskøya 
• Skredsikring: Vegen flyttes ut og det etableres skredvoll i Forvika pga. sørpeskred. 

Vegen heves ved Kobbeneset langs traseens vestside, og fangdam og skredvoller 
etableres. Det etableres fangdam ved Mølleelva. 

• Deponi: Sjøfylling i Fiskefjorden. 
Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant.  

Tjeldsund 8 

 

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

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

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

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

• Utfartsparkering på begge sider av Daleva tilknyttet sti og friluftsområder 
• Regionalt kollektivknutepunkt, 4 busser samtidig, park & ride, mellom ny E10 og 

fremtidig Rv85 
• Uttak av eksisterende gode grusressurser/ løsmasser til bruk i vegfylling 
• Mellomlagring av grus og vegetasjonsdekke  
• Deponi/oppfylling på land ca. opp mot opprinnelig terrengnivå i gammelt grustak 

og vegskråninger ny E10, Fiskefjorden 
• Riggområde ved tunellpåhugg P 
• Skredvoll ved tunellpåhugg r 
• Bru over Kongsvikelva/ Storelva – i Kongsvikdalen.  
• Riggområde på østsiden av Kongsvikelva  
• Deponiområde vest for påhugg X i Kongsvikdalen/ Fjellvang  
• Deponi/ riggområde, på begge sider av tunellpåhugg X  
• Skikulvert i Kongsvikdalen, bred nok for tråkkemaskin. 
• Lysløype og turvei inn i dalen følger under veibru og langs elva 
• Planområdet utvides i nord for etablering av anleggsvei som krysser Kongsvikelva 
• Bru over Kongsvikelva har havarilomme og snuplass 
• Riggområde ved tunellpåhugg Z 
• Riggområde ved tunellpåhugg Æ 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

67 

9 Kongsvik - Hårvika, med tunnel ØÅ, til tunnelpåhugg A. 7,2 km  
• Utbedring til H3 standard i ny trase/ tunneler, veg i dagen til sammen 5,0 km, 

tunnel ØÅ gjennom Ulvikfjellet 2,2 km, fram til tunellpåhugg A 
• Riggområde/ midlertidig deponi: Tunellpåhugg Å ved Sæter 
• Havarilomme og snulomme v/ påhugg Å, stopplommer midt på strekningen mot 

Hårvik 
• Kraftlinje flyttes, går i framtidig vegtrase 
• Deponi: Tunellpåhugg A , Hårvikhalsen 
• Påkopling fra eksisterende til ny E10 i Kongsvik, T- kryss 
• Lokalt kollektivknutepunkt Kongsvik, forbindelse med ny E10, gangvei/ sykkelvei til 

busstopp fra fremtidig Fv? 
• Påkobling til E10 fra eksisterende – fullkanalisert kryss med utgangspunkt i 

framtidig K3 ved Hårvika 
• Tilrettelegg for undergang E10 til friluftsområder og utfartsparkering ( i 

eksisterende grustak) Hårvika 
Harstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Hårvik (tunnel AB) - rundkjøring i tunnel Tjeldsund bro (inkl. kobling mot 
Tjeldsund bro (700 m). 9,9 km 
• Standard H3 frem til tunnelpåhugg D i Gausvik, deretter H4 i tunnelen mot 

Tjeldsund bro. 
• Standard H4: 10 m bredde (midtfelt: 1m, kjørebane 3,5 m, skulder 1 m.), 80 km/t 
• Tunnel AB (tunnelprofil T9,5) gjennom Hårberget: 1,8 km  
• Profil utenfor vegskulder utformes likt som på resterende parseller: strekninger 

uten rekkverk etableres med 10 m skråninger med helning ¼ og stedstilpasset 
skråning utenfor dette med helling enten på ½ eller 1/3 mot terreng. Ved bruk av 
rekkverk etableres skråninger på enten ½ eller 1/1,5. 

• Ny veg fra tunnelpåhugg B i Årbogen til tunnelpåhugg D i Gausvik 
• Tunnel Dj (tunnelprofil T10,5) til Tjeldsund bru, rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund 

bro, 2,9 km 
• Riggområde ved tunnelpåhugg B i Årbogen 
• Midlertidig deponi/riggområde ved den gamle idrettsbanen i Årbogen 
• Kulvert for å ivareta lysløype i Årbogen, dimensjoneringshøyde: 4,8 m 
• Nye bruer over over Storelva og Årbogelva 
• Tilrettelegging for tilkoblingsveger mellom eksisterende og ny E10, inkl 

fullkanaliserte kryss i Årbogen og Haukebø/Gausvik. 
• GS veg ved siden av tilkoblingsvegen Haukebø/Gausvik. 
• Parkering for vogntog dersom Tjeldsundbrua er stengt ved tilkoblingsveg i Gausvik 
• Bussholdeplass ved tilkoblingsveg i Gausvik. 
• Rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru 
• Tilkobling jj til brufot ved Tjeldsund bru. 
Ingen tiltak på avlastet veg. Omklassifiseres til fylkesveg. 
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11 

 

Rundkjøring i tunnel Tjeldsund bro-Sørvik. 7,4 km 
• Standard H4 
• Tunnel jN (tunnelprofil T10,5) fra rundkjøring i tunnel til Leikvik: 1,5 km 
• Ny veg fra tunnelpåhugg N til Fauskevåg, deretter utbedring av eksisterende veg fra 

Fauskevåg til Sørvik. 
• Tilkoblingsveg mellom eksisterende og ny RV83 og fullkanaliserte kryss ved 

Vollstad, Fauskevåg og Halsebø 
• Parkering for vogntog dersom stengt Tjeldsund bru ved kryssområde Vollstad. 
• Bussholdeplass ved kryssområde/tilkoblingsveg ved Vollstad. 
• Forbikjøringsfelt (4 felts veg med 2 m midtfelt, til sammen 1 km) på Halsebømyra. 
• Midlertidig deponi/riggområde ved tunnelpåhugg N i Leikvik, med anleggsveg fra 

eksisterende veg 
• Tilrettelegge for samleveger for adkomst bebyggelse, jordbruksområder etc ved 

Vollstad, Fauskevåg og Halsebø (samleveg med blandet trafikk, standard SA1) 
• Kollektivknutepunkt i Sørvik (2 busser samtidig, park&ride) 
Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveg for avkjørsler eiendommer, inkl GS 
veg (blandet trafikk). Omklassifiseres til kommunal veg. 

12 Sørvik-Jektholtet/Ruggevika. 8,5 km 
• Standard H4 
• Utbedring av eksisterende veg fra Sørvik til Melvik, ny veg i Nordvik, og utbedring 

av eksisterende veg over Nordvikmyran, tunnel OP og utbedring av eksisterende 
veg til Jektholtet/Ruggevika 

• Tunnel OP/ny Mølnåstunnel (tunnelprofil T10,5): 0,6 km 
• Nytt kryss i Melvik 
• Nytt kryss Nordvikmyran sør og Nordvikmyran nord/Kilbotn (Fv4)  
• Fullkanalisert kryss ved FV4. 
• Kontrollplass Nordvikmyran 
• Tilrettelegge for tilkomst Kilkam idrettsanlegg, via ny bru eller kryssområde fra ny 

Rv og gangbro. 
• Tilrettelegge for samleveger for adkomst bebyggelse i Melvik, Nordvik og 

Nordvikmyran i form av underganger. 
• Forbikjøringsfelt Nordvikmyran (4 felt). Midtfeltet er 2 m her (kan da få plass til 

midtrekkverk) 
• Anleggsveg og riggområde ved søndre tunnelpåhugg Mølnåstunnelen. 
Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveger, GS veg (blandet trafikk). 
Omklassifiseres til kommunal veg. 
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Skånland 

 

 

 

 

 

13 

 

Tjeldsundbru-Elvemo. 7,5 km 
• Standard H3 (U-H2 fra Tjeldsund bru til og med kryss med Steinsland) 
• Utbedring av eksisterende veg fra Tjeldsund bru til kommunegrense Evenes. 
• Utfartsparkering, hvileplass og kollektivknutepunkt (trolig med plass til seks busser 

samtidig og park&ride) ved Tjeldsundbrua Kro. 
• Ønske om kontrollpunkt ved Tjeldsundbrua Kro. 
• Undergang mot nordøst fra Tjeldsundbrua Kro, kombinert bruk atkomst for 

kraftselskap og tursti for utfart. 
• Nytt kanalisert kryss med avkjøring til Tjeldsundbrua Kro. 
• Undergang sør for Tjeldsundbrua Kro for gang og sykkel. 
• Tilpassing eksisterende kryss Steinsland – Fv. 825 i eksisterende kulvert under E10. 
• Ny lokalveg nordover øst for E10 Steinsland. 
• Busslommer Steinsland. 
• To underganger mellom kryss Steinsland og Staurneset beholdes/fornyes. En 

undergang stenges og ny lokalveg etableres. 
• Ny overgangsbru og sammenhengende lokalveg/gs-veg fra kryss Steinsland til kryss 

Evenskjer N. Avkjørsler langs E10 på strekningen saneres. 
• Ny kryssutforming i kryss med Fv. 115 til Evenskjer nord. Mulighet for 

bussholdeplass i kryssområdet.  
• Lille-Skånland rasteplass/oppstillingsplass ivaretas og avkjørsel tilpasses. 
• Massedeponi sør for Myrmoen. 
• Kulverter/driftsunderganger på strekningen mellom kryss Evenskjer N og kryss 

Elvemo. 
Ingen avlastet veg 

14 

 

Elvemo-kommunegrense Evenes. 9 km 
• Standard H3 
• Utbedring av eksisterende veg fra Elvemo til kommunegrense Evenes. 
• Ny kryssutforming Elvemo. Omlegging og ny undergang for Fv. 116.  

Kollektivknutepunkt i forbindelse med krysset, med plass til 2 busser samtidig og 
park&ride. 

• Mulighet for massedeponi ved Elvemokrysset vurderes. 
• Ny bru over Trøseelva. 
• Undergang Soltun – Larsemyra beholdes/fornyes. 
• Rasteplass/hvileplass Kvitberget ivaretas og avkjørsler tilpasses. 
• Omlegging lokalveger og nye underganger mellom Kvitberget og Boltåskrysset. 
• Rigg og deponiområde ved Høgbergsmyra, vest for E10. 
• Ny kryssutforming med Fv. 824 Boltåskrysset. Utformes for modulvogntog. 

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

• Rigg og deponiområde ved Boltåskrysset, vest for E10. 
• Ny utforming kryss Boltås sør. 
• Stopplomme på vestside av E10 ved kommunegrense bevares. 
Ingen avlastet veg 
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Evenes 15 Kommunegrense Evenes-Lakså. 9,7 km 
• Standard H3 (H2 fra før kryss med Truckstop til og med kryss med fv. 722). 
• Utbedring av eksisterende veg og noe ny trase fra kommunegrense Evenes til 

Dragvik, med utbedring av kryss til Evenes lufthavn. 
• Nytt kryss til Evenes Truckstop. 
• Massedeponi mellom Truckstop og ny E10. 
• Ny bru over Nautåa. 
• Nytt kryss Evenes lufthavn, med tilhørende omlegging av veg til lufthavn. 
• Kollektivknutepunkt, kontrollpunkt og mulig næringsområde ved Evenes lufthavn 

med tilrettelegging for lokalveg og gang/sykkel. 
• Naturreservat ved avkjørsel til Evenes lufthavn hensyntas på best mulige måte. 
• Avkjørsler på strekningen fra flyplasskrysset til parsellgrense slås sammen og 

saneres. 
• Tilpassing kryss med Fv. 722. 
• Ny lokalveg på nordside av E10 fra flyplasskrysset og ca til kryss med Fv. 722 (i 

dagens driftsvegtrase) 
• Ny lokalveg fra Fv 722 og østover. 
• Diverse små massedeponi på nordsiden av E10 fra flyplasskrysset til Osvatnet. 
• Utbedring kryss Liakollvegen. Samlekryss for fv 724 og lokalveger på begge sider av 

E10. Ny undergang og bekk i rør. 
• Ny kryssutforming kryss til forsvarsanlegg. 
• Ny vegtrase nord for dagens E10 fra Osvatnet til parsellgrense. Dagens veg brukes 

som samleveg. Nye underganger og lokalveger/driftsveger. 
• Nytt kryss med Fv. 727 til Liland. 
• Ny bru over Laksåa. 
• Riggområde øst for Laksåa. 
• Massedeponi mellom ny og gammel E10. 
• Busslommer Evenesmark, Kvitblikk, Osmark og Osvatnet. 
Tiltak på avlastet veg: Rundkjøring i kryss med fv. 727. 

16 Lakså-Bogen sentrum  
Parsell 16B Ny veg og tunnel. 5,5 km  
• Standard H3 (H1 i Bogen sentrum). 
• Ny øvre trase over Dragvik, tunnel ST ca. 3 km inn til Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg på vestsiden av tunnel under anlegg (bruk av eksisterende veg og 

delvis ny anleggsveg) 
• Ny bru over Storelva. 
• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 
• Nytt kryss, rundkjøring, i Bogen sentrum. 
Tiltak på avlastet veg: Mulig GS veg på/ved eksisterende veg. 
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Tabell 6: Sammenfatning av parsellinndeling og tiltaksbeskrivelse jf. mal for fagutredninger Hålogalandsvegen av 
04.03.2016. 

 

  

17 Bogen sentrum-Snubba. 9,1 km 
• Standard H3 (H1 gjennom Bogen sentrum). 
• Utbedring av eksisterende veg i Bogen sentrum, ny tunnel WR (ca. 2.3 km) fra 

sentrum til Lenvik, veg i ny trase mot Snubba og videre utbedring av eksisterende 
veg til parsellgrense. 

• Nytt kryss, rundkjøring, i Bogen sentrum. 
• Kollektivknutepunkt i Bogen sentrum, med plass til to busser og park&ride. I 

tilknytning til rundkjøring øst. 
• Støyreduserende tiltak og trafikksikkerhetstiltak i Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg under anlegg/Riggområde ved tunnelpåhugg. Bruk av eksisterende 

veg i vest (tunnelpåhugg W) og bruk av eksisterende veg og delvis ny anleggsveg i 
øst (tunnelpåhugg R)  

• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 
• Skredsikringstiltak: Rasfanggjerde steinskred og isskrednett. 
• Ny undergang for adkomst/utfartsveg øst for tunnelpåhugg R og ny bru over bekk 

med adkomstveg til bolig under. 
• Bekk i rør under veg Jansbakken. 
• Ny undergang for dagens E10 under ny E10 ved NAF øvingsbane. 
• Nytt kryss øst for NAF øvingsbane, kobling til dagens E10 som beholdes som 

lokalveg. 
• Riggområde øst for NAF øvingsbane. 
• Diverse massedeponi fra øvingsbane til parsellgrense. 
• Kryss med Snubbavegen vest flyttes litt lenger øst. Busslommer (Lenvikmark nord) 

og undergang for eksisterende driftsveg i nærhet av kryss. 
• Ny bru over Tverrelva. 
• Tilpasning av kryss og busslommer (Lenvikmark sør) Snubbavegen øst. Undergang 

øst for kryss beholdes. 
• Tilrettelegge for avkjørsler til viktige friluftsområder øst for tunnelpåhugg til 

Snubba. 
Tiltak på avlastet veg Bogen-Lenvik: GS veg 
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7 Nullalternativet 
Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes med. 
Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (Ubetydelig). Konsekvensen av alternativet viser 
dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. Sammenligningsåret blir 20 år fra byggestart. 
Byggestart kan bli tidligst 2018 og må antas å bli senest i 2020. Sammenligningsåret kan dermed 
settes til 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040 dersom det ikke bygges ny veg. I 
nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte utbygginger 
som ventes fullført før sammenligningsåret. Dette er utbygging av andre veger, boligbygging og 
næringsutbygging.  

Dette inngår i nullalternativet: 

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

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

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

 

7.1 Handlingsprogrammet 2014-2017 
Her medtas ikke mindre TS-tiltak eller tiltak for opprettholdelse av standard. Følgende tiltak som kan 
forventes å ha virkning er besluttet gjennomført både i nullalternativet eller i vedtatt alternativ for 
prosjekt Hålogalandsvegen: 

Fortausplater Rv85 Sortlandsbrua Statlige midler Annet (bompenger) Sum 
2017 5 31 36 
Behov fra 2018 25 0 25 
Sum 30 31 61 
Tabell 7: Inkluderte tiltak (tall i mill. Kr.). Tabell jf. mal for fagutredninger Hålogalandsvegen av 04.03.2016. 

 

Inngår ikke i prosjektet 
De to store broene Tjeldsund bro og Sortlandsbroa samt Sigerfjordtunellen inngår ikke i 
Hålogalandsvegen, men i egne prosjekter. Tiltak på disse elementene skal derfor ikke medtas i 
sammenligning (med unntak av fortausplatene på Sortlandsbrua). 

Standard opprettholdes på broene og standard i Sigerfjordtunellen skal regnes som oppgradert i tråd 
med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet og i vedtatt alternativ. Det skal ikke 
medregnes breddeutvidelse av hverken broene eller Sigerfjordtunellen. Begge de store broene og 
Sigerfjordtunellen skal inngå i beregning av avstander, kjøretid og transportøkonomiske beregninger. 
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7.2 Vedtatte reguleringsplaner 
Det vises til vedtatt planprogram for vedtatte reguleringsplaner i aktuelle kommuner. Den totale 
planstatusen for strekningen er ikke fullstendig kartlagt. Noen av disse planene er realisert, noen er 
ikke. Nedenfor er en foreløpig oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring 
med eksisterende veg. 

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

aktivitetsbarnehage 
594 

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

Gang- og sykkelveg Gausvik-Sandtorg 394 

Harstad, E10, Gausvik Gausvik oppvekstsenter 486 
Harstad, E10, Gausvik Nedrefoss kraftstasjon 391 
Harstad, E10, Rødskjær Ungdomshus, forr. industri 257 
Harstad, E10, Rødskjær Industri 572 
Harstad, E10, Rødskjær Friområde 572 
Harstad, E10, Sandtorg Sandtorgholmen 513 
Tjeldsund, E10, Kongsvik Kommuneplanens arealdel, omlegging av veg, 2004  
Sortland, Rv 85, Strand Strand sentrum m/ 

Bebyggelsesplan F1-2 
2005210 
2008235 

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

2005-2017.  
Overordnet 

Sortland Kommuneplan for Sortland 1980-1991 Overordnet 
Sortland Byplan Sortland, Blåbyen 2014-2026 Under revidering 
Sortland Kommuneplanens arealdel Under revidering 
Skånland Kommuneplanens arealdel ID 1 
Skånland Kommunedelplan for Steinsland og Kvitnes ID 1 
Skånland Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 ID 6 
Skånland Fortau Lilleskånland ID 65 
Skånland Hålogalandsparken ved krysset til Elvemo Reguleringsplan under 

utarbeidelse 
Lødingen Fiskøya - utfylling Planlagt  
Kvæfjord Seks kommunale reguleringsplaner Ingen plan ID 
Tabell 8: Oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring med eksisterende veg. Tabell jf. mal for 
fagutredninger Hålogalandsvegen av 04.03.2016. 
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8 Kulturmiljø – statusbeskrivelse, verdivurdering og virkning av 
tiltaket 

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 102 kulturmiljø i tilknytning til 
undersøkelsesområdet for Hålogalandsvegen. Kulturminneverdier utenfor det avgrensede 
undersøkelsesområdet er tatt med i den grad de inngår i kulturmiljø som berører eller delvis ligger 
innenfor undersøkelsesområdet. Utredningens undersøkelsesområde er i henhold til avgrensing av 
planområde av mars 2016. Plan- og influensområde har samme ytre avgrensing i denne utredningen. 

 

Herunder følger oversikt over kulturmiljø og kulturminneverdier i de forskjellige miljøene, samt en 
omfangs- og konsekvensvurdering for de definerte kulturmiljøene. Omfang og konsekvens vurderes 
innen planområdet.  Direkte og indirekte virkninger på kulturmiljø vil være knyttet til aktivitet innen 
planområdet (se for øvrig kap. 8).  Denne utredningen har primært fokus på direkte virkninger på 
kulturmiljøene, men behandler også indirekte virkninger når dette framstår som aktuelt.  

I forbindelse med vegprosjekt slik som Hålogalandsvegen er omfang og konsekvens kulturmiljø i 
mange tilfeller primært tilknyttet direkte virkning i anleggsfasen. Det er da gjennomgående varige 
endringer som også har betydning for vurdering av omfang og konsekvens i driftsfasen. Eksempelvis, 
om et kulturminne skades eller ødelegges grunnet anleggsvirksomhet er dette å anse som en varig 
endring av det aktuelle kulturmiljøet.   

Kulturmiljøene er skjematisk avgrenset på kart. Avmerkingene må oppfattes som en omtrentlig 
kartfesting benyttet for å definere et område hvor det finnes kartfestede automatisk fredete og 
nyere tids kulturminner. 
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8.1 Sortland kommune  

8.1.1 Parsell 1: Krysset Sigerfjord (Sigerfjordvegen x Rv85) – kommunegrense Kvæfjord  
Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø innenfor parsell 1. 

 

Figur 14: Kulturmiljø – parsell 1
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8.1.1.1 Kulturmiljø Marenhågen 
Kulturmiljøet omfatter en lokalitet som omfatter ett automatisk fredet kulturminne. 

• Id 214872: Gammel slåttemark fra 1900-tallet som er rundt 30 x 40 meter stort. Parallelle 
dreneringsgrøfter følger slåttemarkens vestlige og nordlige avgrensing og i øst ligger en mindre 
rydningsrøys. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Området regnes som samisk bosetningsområde og ligger ved den gamle samiske ferdselsveien 
mellom Sigerfjord og Gullesfjord. Slåttemarker er en kulturminnekategori som i liten grad er 
registrert i dette området. Kulturmiljøet inngår primært i en lokal sammenheng. Marenhågen 
vurderes å inneha begrenset kunnskaps- og symbolverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger like nord for planlagt veg og kulturminne med sikringssone berøres ikke direkte. 
Deler av kulturmiljøet ligger imidlertid innenfor et belte på 10 m fra skråningsutslag og forventes 
derfor å kunne bli direkte berørt av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier i Marenhågen vil kunne 
komme til skade eller delvis ødelegges i anleggsfasen og miljøet som helhet vil trolig forringes i svært 
stor grad. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet. 

Driftsfase 
Kulturmiljøet berøres ikke direkte av den planlagte vegen, men ligger så nært at anleggsvirksomhet 
forventes å medføre en varig tilstandsendring gjennom skade på eller ødeleggelse av 
kulturminneverdier. Ettersom Hålogalandsvegen i dette området skal følge eksisterende veg 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt 
omfang for kulturmiljøet. 

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

77 

8.1.1.2 Kulturmiljø Høgda 
Kulturmiljøet omfatter tre lokaliteter med til sammen 13 registrerte enkeltminner. En lokalitet med 
ett kulturminne er automatisk fredet, de øvrige enkeltminnene er ikke fredet.  

• Id 214875: Skyttergropsfelt bestående av 8 groper. Skyttergropene ligger langs en rygg som ligger 
like sør for nåværende E10. Lokaliteten er beskrevet som et kaldkrigsminne (1900-tallet). 
Ikke fredet. 

• Id 214879: Skjellstein, omkring 0,25 meter høy, som ligger på en liten flate på en rygg. 
Kulturminnet ligger sentralt plassert langs den gamle samiske ferdselsveien mellom Sigerfjord og 
Gullesfjorden.  
Automatisk fredet 

• Id 214882: Skyttergropsfelt fra 1900-tallet bestående av 4 groper som ligger på en liten høyde 
like sør for nåværende E10.  
Ikke fredet. 

Kulturmiljøet omfatter to skyttergropsfelt med til sammen 12 groper samt en skjellstein. Lokalitetene 
Id 214875 og 214882 er krigsminner som er relativt vanlig forekommende i regionen, men som i 
mindre grad er vanlig utbredt i landet for øvrig. Kulturmiljøet innehar slik både regional og nasjonal 
verdi. I tillegg til krigsminner omfatter Høgda spor som trolig er tilknyttet en gammel samisk 
ferdselsvei. Kulturminnene representerer en viktig del av områdets nyere historie og innehar 
kunnskapsverdi.  

Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger like sør for planlagt veg. Sikringssonen til Id 214882 tangeres av skråningsutslaget 
og lokaliteten ligger således innenfor beltet langs den planlagte veien hvor det må påregnes 
anleggsaktivitet. Selve det automatisk fredete kulturminnet Id 214879 ligger i overkant av 10 m sør 
for skråningsutslag, men anleggsaktivitet kan få virkning i sikringssonen. Kulturminnelokaliteten Id 
214875 ligger innenfor planområdet, i overkant av 20 m sør for skråningsutslag. Kulturminneverdier i 
området vil kunne komme til skade eller ødelegges i anleggsfasen og miljøet som helhet vil stå i fare 
for å forringes i betydelig grad. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang 
for kulturmiljøet. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier tangeres, men berøres i liten grad direkte av den planlagte vegen. Enkelte 
kulturminner i kulturmiljøet ligger imidlertid så nært planlagt veg at anleggsvirksomhet forventes å 
kunne medføre en varig tilstandsendring gjennom skade på eller ødeleggelse av kulturminneverdier. 
Det planlagte tiltaket forventes derfor å få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet. 
Ettersom Hålogalandsvegen i dette området skal følge eksisterende vei forventes ikke omfang av 
betydning i driftsfasen for øvrig.  
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Figur 15: Kulturminner i kulturmiljøene Marenhågen og Høgda. 

 

 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

 

8.1.1.3 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for alle kulturmiljø i parsell 1. Konsekvens er 
tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare for å bli skadet eller ødelagt som følge av 
anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil kunne forringe både Marenhågen 
og Høgda i betydelig grad. 
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Parsell 1 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Marenhågen Liten Stort  

negativt 
Liten negativ 

- 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Høgda Middels Middels-Stort 
negativt 

Middels negativ 
- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Liten/Middels 
negativ  

-/- - 

 

Tabell 9: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 1. 

 

8.1.1.4 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 1 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D1      
D2      
Tabell 10: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 1. 

 

8.1.2 Samlet konsekvens Sortland kommune 
Forventede negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare for å 
bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som 
vil kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. 

Samlet konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 1  Liten/Middels negativ  

-/- - 
Samlet konsekvens Sortlandkommune  Liten/Middels negativ  

-/- - 
Tabell 11: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Sortland kommune. 

 

8.1.3 Forslag til avbøtende tiltak 
Som det fremgår av omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljøene Marenhågen og Høgda 
forventes kulturminneverdier å kunne komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Om 
kulturminner med sikringssone ikke berøres direkte i anleggsfasen forventes liten eller ingen varig 
tilstandsendring av kulturmiljøene ettersom planlagt veg følger eksisterende vegtrasé i dette 
området.  

I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner kan 
tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven: Id 214872 og 
Id 214879. Et avbøtende tiltak vil da være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. En dispensasjon 
vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et alternativ 
til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av tiltaket for å forhindre direkte 
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konflikt. Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative konsekvenser tilknyttet 
direkte konflikt unngås.  

• Det anbefales at det i anleggsfasen tas hensyn slik at direkte konflikt med kulturmiljøene 
Marenhågen og Høgde kan unngås i størst mulig grad. Konkrete tiltak kan være: 

• Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av 
kulturminnelovens § 3. 

• Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  

Unngås direkte konflikt med kulturminneverdier i kulturmiljøene Marenhågen og Høgda forventes 
konsekvens av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø å være tilnærmet ubetydelig.  

 

8.1.4 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen.  
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8.2 Kvæfjord kommune  

8.2.1 Parsell 2: Kommunegrense Kvæfjord - Våtvoll 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen ni kulturmiljø innenfor parsell 2. 

 

Figur 16: Kulturmiljø – parsell 2.  
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8.2.1.1 Kulturmiljø Storvandet 
Kulturmiljøet består av en registrert eldre bygning.   

• Id 1911 104 3: Bolighus fra 1800-tallet (1850-1874). Bygningen er i dag revet.   

 

Figur 17: Restene av bolighus med Sefrak Id 1911 104 3. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

Kulturminneverdiene i miljøet er for en stor del borte ettersom bygningen er revet. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi.  

        Liten                Middels                Stor 

 

I og med at registrerte kulturminneverdier i dag er borte vurderes ikke omfang og konsekvens for 
Storvandet.  

 

8.2.1.2 Kulturmiljø Tennstein 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214484: Stor flyttblokk som er omkring fem meter høy og har en diameter på opptil 8 m. 
Blokken ligger tett inntil dagens riksvei 85. På siden mot veien er det hugd inn et lite kors som 
kan markere et eiendomsskille (mulig grensemerke), som siden er malt opp (rødt).  

Flyttblokken er tydelig i landskapet og kan ses også på lang avstand. Steinblokker som denne kan 
ifølge samisk tradisjon være brukt som veistein, som markører i terrenget for å beskrive landskap for 
andre når man var på flytting eller gjennomreise. Steinen kan knyttes til sesongvis samisk jakt og 
fiskebosetning ved Langvatnet som er dokumentert like ved galloen (steinen). Kulturminnet innehar 
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noen grad av symbolverdi og lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Kulturminneverdier i området forventes å kunne komme til skade 
eller ødelegges i anleggsfasen og miljøet som helhet vil stå i fare for å bli ødelagt. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier berøres direkte av den planlagte vegen og aktivitet i anleggsfasen forventes å 
kunne medføre en varig tilstandsendring gjennom skade på eller ødeleggelse av kulturminneverdier. 
Det planlagte tiltaket forventes derfor å få stort negativt omfang for kulturmiljøet.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-)  

 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

84 

 

Figur 18: Kulturminner i kulturmiljøene Tennstein og Svendnesset. 

 

8.2.1.3 Kulturmiljø Svendnesset 
Kulturmiljøet omfatter en lokalitet med ett automatisk fredet kulturminne.   

• Id 214417. Gammetuft med arran (etterreformatorisk). Gammetuften er 4,3 x 5,1 meter stor 
(ytre mål) og har oval form med inngang i sør-sørvest. Det steinsatte arranet er 0,9 meter i 
diameter. Tuften er lett nedgravd. Lokaliteten ligger fint til på et nes mot en fiskeplass ved 
Langvatnet.  

Lokaliteten er en samisk boplass hvor godt synlige kulturminner ligger i tilknytning til en fiskeplass. 
Kulturmiljøet anses som representativt og inngår i en opprinnelig kontekst som fremdeles er synlig. 
Kulturminnet innehar kunnskaps- og symbolverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels til stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger sør for eksisterende og planlagt veg, og kulturminne med sikringssone ligger i 
kanten av planområdet og kulturminneverdier kan komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Miljøet 
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som helhet står i så måte i fare for å forringes. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få 
negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i området kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan 
medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Ettersom Hålogalandsvegen i dette området skal 
følge eksisterende vei forventes ikke omfang av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

8.2.1.4 Kulturmiljø Tornes 
Kulturmiljøet omfatter en automatisk fredet lokalitet. Det er her registrert til sammen to 
kulturminner.   

• Id 59263: Lokaliteten omfatter to gammetufter, muligvis en fjøsgamme og stuegamme. Den 
rektangulære fjøsgammen er 5 x3,5 meter med 0,6 meter brede og opp til 0,4 meter høye voller. 
Stuegammen er 5 x 4 meter og tilnærmet oval. Gården skal ha blitt ryddet av en Tor Larsen som 
slo seg ned i området omkring midten av 1800-tallet. Han skal ha bodd i gammene som skal ha 
stått langt inn på 1900-tallet.  

Ifølge beskrivelsen i den opprinnelige registreringen er begge tuftene er noe uklart markert, 
sistnevnte fremstår som en forhøyning i terrenget. Kulturminnene ble ikke gjenfunnet ved 
Sametingets undersøkelser i 2015. Gammetufter er en forholdsvis vanlig forekommende 
kulturminnetype i disse områdene og miljøet innehar lokal verdi. Bolighuset sør for tuftene virker 
fraflyttet. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Figur 19: Torneset sett fra sør. Lokaliteten, Id 59263, ligger like i bakkant av bolighuset. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger øst for planlagt veg. Kulturminne med sikringssone ligger i overkant av 10 meter 
fra planlagt veg m/skråningsutslag og det er en fare for at kulturminneverdier kan komme til skade 
grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i området kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan 
medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det planlagte tiltaket forventes 
derfor å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Ettersom Hålogalandsvegen i dette området 
skal følge eksisterende vei forventes ikke omfang av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 20: Kulturminner og eldre bygninger i kulturmiljøene Tornes og Bømark.  

 

 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

88 

8.2.1.5 Kulturmiljø Bømark 
Kulturmiljøet består av åtte kulturminnelokaliteter hvorav sju er automatisk fredet og en har uavklart 
vernestatus. I tillegg er det registrert to eldre bygninger i området. 

• Id 214389: To steingjerder på henholdsvis 83 og 22 meter som i gjennomsnitt er 0,6 meter høye 
og 0,6 til 0,7 meter brede. Steingjerdene, som ligger i et gammelt utmarksområde, er bevokst av 
mose og lyng enkelte steder, men fortsatt godt synlige. Samisk bruk og bosetning er kjent på 
begge sider av Bømarkselva og steingjerdene sees i sammenheng med utmarksbruk tilknyttet 
samisk bosetning inn på 1900-tallet.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 28783: Det er registrert et felt bestående av minst 10 klart markerte hauger, herav ni 
langhauger og en rundhaug. Haugene har tidligere blitt oppfattet som graver, men dette dreier 
seg om naturdannelser. Langhaugene er muligens rotvelter. Området hvor haugformasjonene 
ligger er fulldyrket.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 214390: Steingjerde, forholdsvis tydelig markert som er omkring 37 meter langt. Gjerdet må 
ses i sammenheng med øvrige kulturminner på Bømark som tilhører gårdsbosetning fra 1600-
tallet.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214433: Lavt steingjerde/steinrekke som er omkring 50 meter langt, 0,5 meter bredt og 0,2 til 
0,3 meter høyt. Gjerdet ligger i skillet mellom skog og dyrket mark. Gjerdet må ses i 
sammenheng med øvrige kulturminner på gården Børmark som er kjent i kilder fra 1600-tallet.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214808: Her er det registrert fundament til møllehus, demningskonstruksjon og fem 
festepunkter. Møllestrukturen ligger på sørsiden av Bømarkelva, like ved elvekanten. 
demningskonstruksjonen er lagt midt i elva, og festepunktene ligger omkring 25 meter fra 
bredden på nordsiden av elva. Kulturminnene er fra 1800-tallet. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214428: Lokalitet hvor det er registrert tuft etter en sommerfjøs, steingjerder, steinbru og 
brønn. Grunnmuren etter sommerfjøsen er 7,7 x 3,8 meter, og delvis støpt og delvis tørrmurt. 
Steingjerdet (tre deler) er tørrmurt og broa er oppmurt av flate heller. Kulturminnene ligger i et 
område med tidligere slåttemark.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214811: To steingjerder tilknyttet den gamle vegen som gikk nede ved fjæra. Det er også 
registrert spor etter et uthus (rektangulær nedgravd tuft) samt en oval steinsatt grop som ligger 
like over den gamle vegen.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214563: Tre-delt gammetuft på 13 x 5 meter bestående av inngangsdel, boligdel og 
fjøsgamme. Inngangen er godt synlig og består av torv og synlige steiner. Bolig- og fjøsdelen er 
steinsatt og torvdekket, men med tydelige steiner. Angivelig skal stedet være bebodd fra 1600-
tallet og utover og det finnes kilder på at dette er utskilt fra Bømarken. Deler av tuften er 
forstyrret av veiskulder fra dagens E10. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 
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•  Id 1911 104 9:Tidligere bolighus fra 1800-tallet (tredje kvartal) som nå er i bruk som 
lagerbygning. En del av tunet som ligger på veien ned mot naust. Bygningen er godt vedlikeholdt.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 1911 104 7: Stabbur/uthus fra 1800-tallet (tredje kvartal) som fremdeles er i bruk som uthus. 
Bygningen er godt vedlikeholdt. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

 

Figur 21: Eldre bygning (Id 19111049) på Bømark. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

 

Figur 22: Eldre bygning (Id 19111047) på Bømark. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Kulturmiljøet omfatter en rekke forskjellige kulturminner samt eldre bygninger tilknyttet 
gårdsbosetning på Bømark. Kilder tyder på at dette opprinnelig er en finnerydning og det er i dag en 
av få kjente finnerydninger i Gullesfjord. Det finnes muntlige beretninger om bosetningen på 
Torseter (Id 214811 og 214563) som skal være utskilt fra Bømark. Kulturmiljøet består av en rekke 
ulike typer kulturminner og bygninger tilknyttet gårdsbosetning. Gården Bømark er kjent i kilder 
tilbake til 1600-tallet og det er et av få bruk som fremdeles er i drift i området. Kulturmiljøet innehar 
tidsdybde og det utgjør en samlet og viktig kontekst med både kunnskaps- og symbolverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Figur 23: Det er registrert spor etter møllehus og demning (Id 214808) ved Bømarkselva. Foto: Ingrid Sommerseth 
©Samediggi. 

 

Anleggsfase 
Den planlagte vegen vil gå gjennom kulturmiljøet og tiltaket vil komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier i anleggsfasen. To lokaliteter, Id 214389 og 214390 ligger i planlagt trasé og ett, 
Id 214563, ligger i planlagt riggområde. Disse forventes å delvis og/eller helt ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet. En lokalitet, Id 214433, ligger så nært planlagt veg m/skråningsutslag at det er en 
fare for at kulturminnet delvis ødelegges i anleggsperioden. En del kulturminneverdier ligger innenfor 
planområdet og ligger i så måte utsatt til. Verdier utenfor planområdet forventes ikke å påvirkes av 
anleggsaktivitet. Miljøet som helhet står i fare for å forringes i betydelig grad grunnet 
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anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Hålogalandsvegen vil bli liggende like vest for eksisterende veg gjennom store deler av kulturmiljøet. 
Kulturminner forventes å ødelegges og/eller skades grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som vil 
medføre en varig tilstandsendring for kulturmiljøet Bømark. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet.  

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 

 

8.2.1.6 Kulturmiljø Bergli 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med fire kulturminner som ikke er fredet.  

• Id 214445: Registreringen omfatter en sommerfjøs, et gjerde samt to veger, alle fra 1900-tallet. 
En av vegene er stedvis bygd opp med stein og det går et steingjerde/ledegjerde langs veien. 
Sommerfjøsen er 6 x 6 meter stor. Det er trerester etter tak og vegger inne i strukturen noe som 
vitner om at det har vært stående vegger og bjelketak med never. Funn av både tømmernagler 
og smidd spiker samt maskinlaget spiker vitner om mulig lang bruksperiode. Det vises til kilder 
vedrørende samiske og norske oppsittere på Våtvoll fra 1600-tallet i Askeladden. 

Kulturmiljøet omfatter flere kulturminner som inngår i en kontekst. Tuft, gjerde og veier er 
forholdsvis godt synlig og er representative for områdets gårdsbosetning. Kulturmiljøet vurderes, på 
grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten (opp mot middels) verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Den planlagte vegen vil gå gjennom Bergli og tiltaket vil komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier i anleggsfasen. Lokaliteten Id 214445 ligger i planlagt trasé og forventes delvis 
og/eller helt ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Miljøet som helhet står i fare for å ødelegges. Det 
planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Den planlagte vegen vil gå gjennom kulturmiljøet og kulturminneverdier i området forventes å 
ødelegges og/eller skades grunnet aktivitet i anleggsfasen. Dette vil medføre en varig 
tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for Bergli.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

Figur 24: Kulturminner i kulturmiljøene Bergli og Våtvoll 1. 
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8.2.1.7 Kulturmiljø Våtvoll 1 
Kulturmiljøet omfatter to lokaliteter som ikke er fredet. 

• Id 214384: Sommerfjøs fra 1900-tallet. Tuften er rektangulær og 4,6 x 4,3 meter stor. Veggene er 
kraftig oppmurt; gjenværende vegger er opp til 1,2 meter høye mens noen vegger delvis er rast 
ut og taket har falt ned i strukturen. På de kraftigste spikerne i taket finner man logoen til 
Christiania Spigerverk. Inne i fjøset ligger det flere sneller med hesjestreng. Sommerfjøset ligger 
godt synlig til mot skogkanten like i overkant av tidligere dyrket mark.  

• Id 214439: Lite sommerfjøs fra 1900-tallet hvor det i dag kun gjenstår en tørrmur som utgjør to 
kortvegger og langveggen av avfallskjelleren som er gravd ut i skråningen. De resterende veggene 
bærer preg av å ha rast ut noe og måler 65-70 cm.  

Kulturmiljøet omfatter spor etter gårdsdrift i nyere tid. Sommerfjøs er vanlig forekommende for 
gårdsbosetning i dette området. Det vises til kilder vedrørende samiske og norske oppsittere på 
Våtvoll fra 1600-tallet i Askeladden og kulturminnene innehar noen grad av kunnskapsverdi og lokal 
verdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Den planlagte vegen vil gå gjennom kulturmiljøet og tiltaket vil komme i direkte konflikt med begge 
lokalitetene i anleggsfasen. Det forventes at kulturminneverdier i lokalitetene med Id 214384 og 
214439 blir delvis og/eller helt ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Miljøet som helhet står i fare for å 
ødelegges. Det planlagte tiltaket forventes å få stor negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Den planlagte vegen vil gå gjennom kulturmiljøet og kulturminneverdier i området forventes å 
ødelegges og/eller skades grunnet aktivitet i anleggsfasen. Dette vil medføre en varig 
tilstandsendring for kulturmiljøet. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stor negativt 
omfang for Våtvoll. 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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8.2.1.8 Kulturmiljø Våtvoll 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 214476: Stor flyttblokk som er 4-5 meter høy ved en heller som har en drypphøyde på omkring 
1,5 meter. Trekull påvist ved hjelp av jordbor.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet vurderes å ha begrenset kulturhistorisk betydning. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag 
av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Det planlagte deponiet D 3 vil komme i direkte konflikt med lokalitet ID 214476. Det forventes at 
kulturminneverdier i lokaliteten blir delvis og/eller helt ødelagt grunnet anleggsaktivitet. 
Kulturmiljøet som helhet står i fare for å ødelegges. 

Driftsfase 
Aktivitet i anleggsfasen vil kunne skade eller ødelegge kulturminneverdier. Dette vil medføre en varig 
tilstandsendring for kulturmiljøet. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt 
omfang.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-)  

 

8.2.1.9 Kulturmiljø Litjedalen 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med ett ikke fredet kulturminne.  

• Id 214937: Det er registrert en nedrast torvlae fra 1900-tallet på lokaliteten. I området har det 
vært hentet ut torv i lange tider, og det skal ha stått flere slike tørkelaer i området. I dag ses 
strukturen tydelig i terrenget og ennå ligger mye av trevirket fra taket intakt på stedet.  

Kulturminnet er spor etter en viktig del av gårdsdriften i området og innehar lokal verdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 
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        Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger innenfor planområdet, i områder hvor anleggsaktivitet kan komme til å skade 
eller ødelegge kulturminneverdier. Det planlagte tiltaket forventes å kunne få middels til stort 
negativt omfang av for Litjedalen i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Veiarbeidet vil kunne skade eller ødelegge kulturminneverdier. Dette vil medføre en varig 
tilstandsendring for kulturmiljøet. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få middels til stort 
negativt omfang. 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 25: Kulturminner i kulturmiljøene Våtvoll 2 og Litjedalen. 

 

8.2.1.10 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen ni kulturmiljø innenfor parsell 2. Kulturminneverdier 
er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning i områder langs den planlagte Hålogalandsvegen. Spesielt kan 
gården Bømark som er kjent i kilder tilbake til 1600-tallet nevnes. Kilder tyder på at dette opprinnelig 
er en finnerydning, nå en av få kjente finnerydninger i Gullesfjord. Det forventes negative 
konsekvenser av tiltaket for sju av de ni avgrensede kulturmiljøene i parsell 2. For disse er negative 
konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminneverdier står i fare for å bli skadet 
eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene Tennstein, Bømark, Bergli og 
Våtvoll 1, Våtvoll 2 og Litjedalen blir direkte berørt og forventes å bli skadet og/eller ødelagt. 
Deponiene D3 - Våtvoll vil komme i direkte konflikt med Våtvoll 2. Det er snakk om varige 
tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Når det gjelder 
Storvandet er kjente verdier borte. Våtvoll 2 ligger innenfor det avgrensede området for Deponi D3. 
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Kulturminneverdier som inngår i miljø, men ligger utenfor planområdet forventes ikke å berøres av 
tiltaket i nevneverdig grad. Samlet sett forventes middels negative konsekvenser av tiltaket for 
kulturminneverdier i parsell 2.  

Parsell 2 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Storvandet Liten Ikke grunnlag 

for vurdering 
Ikke grunnlag for 

vurdering 
Kulturminneverdier er borte 

Tennstein Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Svendnesset Middels-
Stor 

Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Tornes Liten Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Bømark Stor Middels-Stort 
negativt 

Stor negativ  
- - - 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Bergli Liten  Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Våtvoll 1 Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Våtvoll 2 Liten Stort negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Litjedalen Liten Middels-Stort 
negativt 

Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Liten negativ 
- - 

 

Tabell 12: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 2. 

 

8.2.1.11 Deponi 
Deponiene D3 - Våtvoll vil komme i direkte konflikt med henholdsvis kulturmiljøet Våtvoll 2. 
Kulturminneverdier i dette miljøet forventes å ødelegges som følge av tiltaket.  

Parsell 2 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D3 Våtvoll 2 Liten Stort negativt Liten negativ  

- 
Se avbøtende tiltak 

Tabell 13: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 2.  
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8.2.2 Parsell 3: Våtvoll – kommunegrense Lødingen 
Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø innenfor parsell 3. 

 

Figur 26: Kulturmiljø – parsell 3. 

 

8.2.2.1 Kulturmiljø Løbergsbukta 1 
Kulturmiljøet består av en lokalitet hvis kulturminner ikke er fredet.  

• Id 214381: Tørrmur/høylae bestående av en lav steinrekke av omtrent jevnstore steiner som er 
godt markert mot sør (langside), øst og vest, mens det mot nord er ingen tydelig avgrensning. 
Innsiden av strukturen er fylt med sand, trolig hentet fra fjæra og det ligger enkelte rester av 
tremateriale, trolig selvprodusert virke, ved vegg i vest. Kulturminnets alder er usikker. 
Gården ved Våtvoll skal ha brukt Løbergsbukta til bl.a. slåttemark og det skal angivelig ha stått 
minst 3 høylaer i området.  
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Kulturmiljøet omfatter vanlig forekommende kulturminner tilknyttet gårdsbosetning som har lokal. 
Kunnskapsverdi er begrenset. Kulturmiljøet er også svært forstyrret av eksisterende veg. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å i noen grad få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i området kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan 
medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Løbergsbukta 1. Det planlagte tiltaket 
forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Kulturmiljøet ligger like sør for 
dagens Rv 85 og er forstyrret av vegen. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.2.2.2 Kulturmiljø Løbergsbukta 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er ikke er fredet.  

• Id 214405: Beingjemme i tilknytning til en 4 x 3 meter stor og 2 meter høy steinblokk. På en 
mindre steindekt flate under flyttblokken ligger 7-10 margspaltede bein, trolig fra rein. Datering 
(AMS) av et ribbein var resultatløst ettersom prøven viste seg å være for ung, alder er dermed 
usikker. Kulturminnet ligger i en østvendt skråning med godt utsyn til fjorden.  

Lokaliteten ble på registreringstidspunkt vurdert som en mulig offerplass og dermed et potensielt 
sjeldent funn. Tolkningen er imidlertid usikker, bl.a. ettersom alder på beinmaterialet har vist seg 
usikker. Kulturminnet vurderes å inneha en viss kunnskaps- og symbolverdi. Kulturmiljøet vurderes, 
på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Figur 27: Kulturminner i kulturmiljøene Løbergbukta 1 og 2. 

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å i noen grad få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen.  

Driftsfase 
Kulturminneverdier i området kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan 
medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Løbergsbukta 2. Det planlagte tiltaket 
forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Kulturmiljøet ligger like sør for 
dagens Rv 85 og er forstyrret av vegen. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  
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Konsekvens: Ubetydelig (0)  

 

8.2.2.3 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen to kulturmiljø innenfor parsell 3. Kulturmiljøene 
omfatter spor etter samisk aktivitet og bosetning i områdene omkring Løbergsbukta i Gullesfjorden. 
Kulturmiljøet Løbergsbukta 1 ligger i planområdet og det er dermed en viss fare for at lokaliteten kan 
komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Samlet sett forventes ubetydelige konsekvenser av tiltaket 
for kulturminneverdier i parsell 3. 

Parsell 3  
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Løbergsbukta 1 Liten Liten 

negativt 
Ubetydelig 

0 
 

Løbergsbukta 2 Liten Liten 
negativt 

Ubetydelig 
0 

 

Samlet konsekvens    Ubetydelig 
0 

 

Tabell 14: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 3. 

 

8.2.2.4 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 3 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D5      
D6      
Tabell 15: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 2. 

 

8.2.3 Samlet konsekvens Kvæfjord kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil 
kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Kvæfjord kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som 
følge av tiltaket.  
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Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 2  Liten negativ 

- - 
Parsell 3  Ubetydelig 

0 
Samlet konsekvens Kvæfjord kommune  Liten/Middels negativ  

-/- - 
Tabell 16: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Kvæfjord kommune. 

 

8.2.4 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge 
av anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Tennstein, 
Bømark, Bergli og Våtvoll 1. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminner kan tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en 
dispensasjon fra kulturminneloven. Et avbøtende tiltak vil da nettopp være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. En dispensasjon vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før 
tiltaket kan iverksettes. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller 
gjennomføring av tiltaket for å forhindre direkte konflikt. Ved slike tilpasninger kan negative 
konsekvenser, spesielt negative konsekvenser tilknyttet direkte konflikt unngås.  

• Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med 
kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da påregnes en 
arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder lokalitetene Id 214389, og 214390 
(figur 20). I tillegg bør det vurderes å søke dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det 
ikke er mulig å unngå konflikt med kulturminneverdier i planområdet. 

• Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier ikke skades eller 
ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Konkrete tiltak kan være: 

• Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av 
kulturminnelovens § 3. 

• Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponi (tabell 13) og riggområde. Ettersom det er 
snakk om direkte konflikt med kulturminneverdier anbefales det å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven for lokalitetene Id 214476 (figur 25) og Id 214563 (figur 20) i riggområde.  

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. Dette vil ha størst betydning for 
kulturmiljø hvor alle kulturminneverdier ligger i planområdet. Unngås direkte konflikt med 
kulturminneverdier i Svendnesset og Tornes forventes konsekvens av tiltaket for disse kulturmiljøene 
å være tilnærmet ubetydelig.  
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8.2.5 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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8.3 Lødingen kommune 

8.3.1 Parsell 4: Kommunegrense Lødingen / Nordland fylke – tunnelpåhugg L i 
Kanstadbotn 

Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø innenfor parsell 4. 

 

Figur 28: Kulturmiljø i parsell 4. 

 

8.3.1.1 Kulturmiljø Stormyra 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med uavklart vernestatus. 

• Id 215056: Det er registrert en gallostein i form av en flyttblokk som er omkring 6 meter i 
diameter og 4 meter høy. Blokken ligger godt synlig til i et myrområde og det er ikke usannsynlig 
at den har fungert som merkestein.  
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Figur 29: Kulturminner i kulturmiljø Stormyra. 

 

Steinblokker som denne kan ifølge samisk tradisjon være brukt som veistein, som markører i 
terrenget for å beskrive landskap for andre når man var på flytting eller gjennomreise. Kulturmiljøet 
omfatter en kulturminnetype som har lokal verdi og noen grad av regional verdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Stormyra. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende 
veg forbi kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.3.1.2 Kulturmiljø Kanstadbotn 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter hvorav en er automatisk fredet og en er ikke fredet. Videre er 
det registrert seks eldre bygninger i Sefrak.  

• Id 74837: Det er i dette området registrert to gammetufter som begge ved registrering var godt 
markert. Tuftene ble ikke gjenfunnet ved Sametingets undersøkelser i området i 2015. Området 
hvor tuftene skal ligge er i dag erodert bort av Botnelva og vegetasjonen bar, i 2015, preg av 
flomskade.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 214410: Det er registrert en stor rektangulær gammetuft som måler 5,9 x 7,7 meter. Tuften 
har en kraftig voll med gjennomsnittlig høyde på 0,3 meter og en bredde på 0,9 meter. Tuften 
ligger på et flatt område med gammel slåttemark og den nye gårdsbosetningen er etablert i 
nærheten. Etterkommere av gården bor fortsatt på nærliggende gård og det er rike muntlige 
kilder knyttet til stedet. Kildene forteller at lokaliteten og bosetningen ble etablert i 1880.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 1851 8 55: Ruin etter sommerfjøs fra tidlig 1900-tall. 
• Id 1851 8 52: Ruin etter fjøs fra tidlig 1900-tall. 
• Id 1851 8 51: Våningshus fra tidlig 1900-tall. Bygningen er godt vedlikeholdt og benyttes nå som 

fritidsbolig. 
• Id 1851 8 53: Ruin etter brønn fra tidlig 1900-tall. 
• Id 1851 8 54: Tuft etter sjå fra tidlig 1900-tall 
• Id 1851 8 50: Tuft etter stue fra siste del av 1800-tallet. 
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Figur 30: Våningshus fra begynnelsen av 1900-tallet (Id 1851 8 51). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

Ved inngangen til 1900-tallet var østsida av den langstrakte Kanstadfjorden et av de mest folkerike 
områdene i Lødingen kommune. Bosettingene var her delt mellom ”Kanstadbotn”, inne i fjorden, og 
”Bakken”, ved Kanstadstraumen. Ved folketellinga i 1900 hadde gården 80 fastboende fordelt på 13 
husstander. Befolkninga var i all hovedsak livnært av en kombinasjon av gårdsdrift og fiske, men som 
eneste gård i Lødingen var Kanstad Østre også regelmessig bosatt av reindriftssamer. Ved 
folketellinga i 1910 hadde 86 personer, fordelt på 13 husstander, sitt hjem på gården. Det 
økonomiske grunnlaget for befolkninga var fremdeles bygd opp rundt primærnæringene. Området 
ble oppdyrket midt på 1800-tallet (1854) av gudbrandsdøler. Det har vært to gårdsbruk i området, 
men ingen er i dag i drift. Tidligere gårdsbebyggelse er nå i bruk som ferieboliger. 

Kulturmiljøet vurderes å ha stor lokal verdi, da det er sterkt forankret i lokalmiljøets historie. 
Kulturminnet er representativt for sin epoke og ligger til dels i opprinnelig kontekst selv om det ikke 
lenger er aktiv gårdsdrift i området. Kulturmiljøet innehar kunnskapsverdi. Deler av de kjente 
kulturminneverdiene i området er imidlertid borte i dag. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet skjærer gjennom kulturmiljøet Kanstadbotn uten at noen enkeltminner vil bli direkte 
berørt av tiltaket. Det er en fare for at kulturminneverdier i planområdet kan komme til skade 
grunnet anleggsaktivitet. Dette gjelder særlig de nærmest liggende Sefrak-registrerte tufter og 
bygninger. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen, noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Kanstadbotn. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen 
for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

  

Figur 31: Kulturminner og eldre bygninger i kulturmiljø Kanstadbotn. 
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8.3.1.3 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for alle kulturmiljø i parsell 4. Konsekvens er 
tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av 
anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil i noen grad kunne forringe 
kulturminneverdier i området. 

Parsell 4 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Stormyra Liten Lite 

negativt 
Liten negativ 

- 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kanstadbotn Middels Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Liten negativ  
- 

 

Tabell 17: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 1. 

 

8.3.1.4 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 4 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D7      
D8      
D9      
Tabell 18: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 4. 
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8.3.2 Parsell 5: Tunnelpåhugg L i Kanstadbotn – tunnellpåhugg P Fiskefjord (tunnell LP) 
Det er funnet grunnlag for å definere ett kulturmiljø innenfor parsell 5.  

 

Figur 32: Kulturmiljø parsell 5. 
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8.3.2.1 Kulturmiljø Kråkmo 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med ett automatisk fredet kulturminne.  

• Id 214199: Et gammelt risgjerde som var i bruk frem til 1910, brukt til å melke rein. Ingen rester 
av risgjerdet er synlige i dag, men det er enda synlig hvor det har vært en gieddi. På østsiden mot 
fjellsiden var det hogd vei igjennom kratt og småvokst bjørk som ennå er synlig. 

Kulturmiljøet er kjent i kilder og innehar noen grad av kunnskaps- og symbolverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger formelt sett innenfor planområdet, men ettersom Hålogalandsvegen her vil gå i 
tunell vil kulturmiljøet ikke berøres i anleggsfasen. Det planlagte tiltaket forventes ikke å få betydning 
for kulturmiljøet. 

Driftsfase 
Det forventes ikke endring i driftsfasen.  

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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8.3.2.2 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Kjente kulturminneverdier i områder innenfor parsell 5 er tilknyttet samisk aktivitet. Tiltaket 
forventes ikke å få konsekvenser for kulturmiljø i parsell 5, verken i anleggs- eller driftsfasen.  

Parsell 5 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Kråkmo Liten Intet Ubetydelig 

0 
Hålogalandsvegen 
vil her gå i tunnel 

Samlet konsekvens    Ubetydelig 
0 

 

Tabell 19: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 5. 

 

8.3.2.3 Deponi 
Det er ikke planlagt deponi i tilknytning til parsell 5.  
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8.3.3 Parsell 6: Kåringenkrysset - Djupfest 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 15 kulturmiljø innenfor eller i tilknytning 
planområdet i parsell 6. 

 

Figur 33: Kulturmiljø, parsell 6. 
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8.3.3.1 Kulturmiljø Kåringenkrysset 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med to kulturminner som ikke er fredet.  

• Id 214936: Lokalitet bestående av to større boligtufter. Strukturene er rektangulære og delvis 
murt med stein og sement. Hustuftene stammer fra byggingen av eksisterende vei og ble brukt 
som boligbrakker for arbeiderne.  

Kulturminnene er tilknyttet områdets veghistorie, men er vanlig forekommende. Kulturmiljøet har 
begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å 
inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Tuftene vil komme innenfor planområdet og anlegget vil komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier og miljøet som helhet står i fare for å ødelegges. Lokaliteten Id 214936 ligger i 
planlagt trasé og forventes ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få 
stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i Kåringenkrysset grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få stort negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 
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8.3.3.2 Kulturmiljø Kåringen 
Kulturmiljøet omfatter en automatisk fredet lokalitet med to kulturminner.  

• Id 48564: To gammetufter registrert som gammetuft og fjøsgamme. Gammetuften er 5 meter i 
diameter, har 0,8 meter brede og 0,3 meter høye steinbygde voller. Ti meter øst for tuften ligger 
en tilhørende fjøstuft. Stedet skal fra slutten av 1700-tallet ha ligget under Lødingen prestegård, 
og ble, ifølge registreringen, definert som en samisk husmannsplass. Tuftene er svært forstyrret 
av dagens veg.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturminnene ligger i en større kontekst med Lødingen prestegård (utenfor utredningsområdet). 
Det er noe uvisst om det er en samisk bosetning (pers. med. Sommerseth). Tuftene er tydelige og 
fremstår som hustufter med syllsteinsmurer, men er også forstyrret av eksisterende vegfylling. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturminner m/sikringssone ligger i riggområde og kulturminneverdier vil følgelig bli direkte berørt 
av tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det 
planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Kåringen kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det planlagte tiltaket 
forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 34: Kulturminner i kulturmiljøene Kåringenkrysset og Kåringen. 

 

8.3.3.3 Kulturmiljø Storvollvatnet 
Kulturmiljøet omfatter en lokalitet som ikke er fredet. 

• Id 214935: Sirkulær (oval) rydningsrøys fra 1900-tallet. Røysen som er 1,8 meter i diameter, 
ligger i et område som grenser til dyrket mark. 

Kulturminnetypen er vanlig forekommende og innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

  

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger vest for planlagt veg m/skråningsutslag i utkanten av planområdet, men innenfor 
planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Det 
planlagte tiltaket forventes i noen grad å kunne få negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som vil medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier i kulturmiljøet. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
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kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende 
veg forbi kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

 

Figur 35: Kulturminner i kulturmiljøene Storvollvatnet, Makkholmen og Storvollen. 
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8.3.3.4 Kulturmiljø Makkholmen 
Kulturmiljøet omfatter en automatisk fredet lokalitet. 

• Id 214766: Rektangulær tuft fra 1800-tallet. Tuften fremstår som lett nedgravd og er 8 x 4,5 
meter stor og har 0,15 til 0,25 meter høye voller.  

Kulturminnetypen er vanlig forekommende og innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger øst i planområdet og sikringssonen tangeres av planområdet. Det planlagte 
tiltaket forventes ikke å medføre endring av betydning i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Hålogalandsvegen følger eksisterende veg forbi kulturminnet og det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.3.3.5 Kulturmiljø Storvollen 
Kulturmiljøet omfatter en Sefrak-registrert bygning som ikke er fredet. 

• Id 1851 10 20: Tuft etter hus fra 1800-tallet. 

Kulturminnetypen er vanlig forekommende og innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet vest i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan 
komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt 
omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier på Storvollen. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger eksisterende veg forbi 
kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

8.3.3.6 Kulturmiljø Kåringsosen 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet og seks Sefrak-registrerte bygninger.  

• Id 214933: Rydningsrøys som er omkring 1,2 meter i diameter og 0,35 meter høy. Ligger i et 
relativt flatt terreng som sannsynligvis er tidligere beitemark.  
Vernestatus: ikke fredet. 

• Id 1851 10 13: Våningshus fra sent 1800-tall. Godt vedlikeholdt. 
• Id 1851 10 14: Fjøs fra sent 1800-tall. Godt vedlikeholdt. 
• Id 1851 10 15: Jordkjeller fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). Godt vedlikeholdt. 
• Id 1851 10 16: Naust fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). Umalt, men vedlikeholdt 

med bølgeblikktak. 
• Id 1851 10 18: Tuft etter våningshus fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 
• Id 1851 10 19: Sommerfjøs fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). Sommerfjøsen er nå 

sammenrast. 

Kulturmiljøet omfatter et gårdstun hvor det finnes både stående bygninger og tufter etter bygninger. 
I tillegg er det registrert en rydningsrøys i nærliggende områder. Tunet ligger på et eide og naustet 
(Id 1851 10 16) ligger på nordsiden av neset. Gårdsbosetningen (bygningene) går tilbake til midten av 
1800-tallet. Gården brukes nå som fritidsbolig. Kåringsosen er kjent som samisk husmannsplass i 
skriftlige kilder. Kulturmiljøet innehar en viss tidsdybde og omfatter ulike spor etter gårdsbosetning i 
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området. Kulturminnene er representative, inngår i en kontekst som fremdeles er synlig og innehar 
lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Figur 36: Fjøsen (Id 1851 10 14) på Kåringsosen. Våningshuset (Id 1851 10 13) er synlig i bakgrunnen. Foto: Jan 
Brendalsmo ©NIKU. 

 

Figur 37: Sommerfjøs (Id 1851 10 19). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

121 

Anleggsfase 
Planområdet vil gå rett gjennom kulturmiljøet, men ingen av de registrerte kulturminnene berøres 
direkte av tiltaket. Det er en viss fare for at kulturminneverdier kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet da flere kulturminner ligger i planområdet. Det planlagte tiltaket forventes i noen 
grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Kåringsosen. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger eksisterende veg gjennom 
kulturmiljøet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

8.3.3.7 Kulturmiljø Kåringsklubben 
Kulturmiljøet består av tre automatisk fredete lokaliteter. To av lokalitetene omfatter både 
automatisk fredete kulturminner og kulturminner med uavklart vernestatus.  

• Id 215533: Lokaliteten omfatter bosetningsspor som går tilbake til steinalder og flere strukturer 
hvis alder er uviss. Det er registrert tre tufter (enkeltminne id 1, 2 og 3) og tre groper 
(enkeltminne id 6, 7 og 8) datert til steinalder. Prøvestikk resulterte i funn av slått flint, kvarts og 
kvartsitt. Det er også registrert flere mindre steinstrukturer tolket som mulige stolpefundament 
(enkeltminne 10, 11, 12, 13 og 14), en steinpakning/røys tolket som en mulig grav (enkeltminne 
id 9) og en rektangulær struktur av flere lave steinrekker (enkeltminne id 15). 
Vernestatus: Enkeltminne 1, 2, 3, 6, 7, 8 og er automatisk fredet, mens status for 10, 11, 12, 13, 
14 og 15 er uavklart. 

• Id 215408: Aktivitetsområde fra yngre steinalder hvor det ved hjelp av prøvestikk er funnet bl.a. 
en knekt skiferspiss og flintavslag. Det er også registrert et ildsted hvor alder enda er usikker 
(radiologisk (C14) prøve).  
Vernestatus: Aktivitetsområdet (enkeltminne 1) er automatisk fredet, mens status for ildstedet 
er uavklart. 
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• Id 215405: Sirkulær tuft som er 6,7 meter i diameter og 0,75 meter dyp. Tuften er anlagt i et 
rullesteinsbelte.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Området hvor kulturminnene ligger er mer eller mindre uberørt av moderne inngrep og 
kulturminnenes kontekst er enda synlig. Kulturminnene er gode eksempler på bosetningsspor fra 
steinalder og innehar nasjonal verdi. Kulturmiljøet innehar stor kunnskapsverdi, samt bruksverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Ingen av de registrerte kulturminnene berøres direkte av tiltaket. Lokalitet Id 215408 ligger i 
utkanten av planområdet, mens Id 215405 ligger helt utenfor. Når det gjelder lokalitet Id 215533 
ligger denne delvis innenfor planområdet. Det er for disse kulturminnene fare for direkte konflikt 
med anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i deler av kulturmiljøet kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe 
som kan medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier. Det planlagte tiltaket forventes 
derfor å kunne få lite negativt omfang for Kåringsklubben. Hålogalandsvegen vil bli liggende noe 
nærmere kulturminnene enn eksisterende veg, men det forventes ikke endring av betydning i 
driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 38: Kulturminner i kulturmiljøene Kåringsosen og Kåringsklubben. 

 

8.3.3.8 Kulturmiljø Fredheim 
Kulturmiljøet består av fem kulturminnelokaliteter hvorav to er automatisk fredet og tre er ikke 
fredet. Videre omfatter kulturmiljøet tre tufter etter bygninger som ikke er fredet.  

• Id 215435: Kokegrop funnet ved maskinell sjakting. Kulturminnet ble undersøkt i forbindelse med 
registering og trekullprøve for datering er tatt ut. 
Vernestatus: Ikke fredet. 
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• Id 214512: Jordkjeller på 6 x 5 meter som i dag er redusert til en nedgravning uten synlig 
takkonstruksjon, men har stedvis tydelige voller. Jordkjelleren ligger i utkanten av dyrket mark. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215434: Kokegrop funnet ved maskinell sjakting. Kulturminnet ble undersøkt i forbindelse med 
registering og trekullprøve for datering er tatt ut. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214411: Hustuft fra etterreformatorisk tid. Tuften er 11 x 7 meter stor med to godt synlige 
steinrekker/vegger. I midten av tuften er det en sirkulær nedgravning på omkring 0,5 x 0,5 meter 
med flere flate steiner i bunnen. Tuften ligger på en svakt vestlig skrånende flate i dyrket mark. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215433: Kokegrop funnet ved maskinell sjakting. Kulturminnet ble undersøkt i forbindelse med 
registering og trekullprøve for datering er tatt ut. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 1851 10 9: Tuft etter våningshus fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 
• Id 1851 10 10: Tuft etter jordkjeller fra andre halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 
• Id 1851 10 12: Tuft etter våningshus fra tidlig 1800-tall. 

Kulturmiljøet omfatter ulike kulturminner tilknyttet gårdsbosetning som samlet sett innehar en viss 
tidsdybde og kunnskapsverdi. Kulturminnene er representative og har lokal verdi. Flere av de 
registrerte kulturminnene ble undersøkt ved registrering og er dermed fjernet. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Hålogalandsvegen vil gå gjennom kulturmiljøet, og to lokaliteter vil berøres direkte. Id 214512 
forventes å bli ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Id 215435 ble undersøkt og fjernet i forbindelse 
med Nordland fylkeskommunes undersøkelser i området i 2015. Id 215434 som ligger innenfor 
planområdet ble også arkeologisk undersøkt ved registrering mens Id 1851 10 10 ligger utsatt til. 
Øvrige kulturminner innenfor planområdet er også i noen grad utsatt for fare for skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å kunne få betydelig negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i deler av miljøet forventes å ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som 
kan medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Fredheim. Miljøet som helhet står i 
fare for å forringes grunnet anleggsaktivitet selv om ikke alle kulturminner ødelegges. Det planlagte 
tiltaket forventes derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  
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Konsekvens: Middels negativ konsekvens (- -) 

 

 

Figur 39: Kulturminner i kulturmiljø Fredheim. 
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8.3.3.9 Kulturmiljø Storneset 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet. 

• Id 215423: To kokegroper funnet under maskinell sjakting. Kulturminnene ble undersøkt i 
forbindelse med registering og trekullprøve for datering tatt ut fra enkeltminne 2. 

Kulturmiljøet innehar en viss kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturminnet ble undersøkt og fjernet i forbindelse med Nordland fylkeskommunes undersøkelser i 
området i 2015. Det planlagte tiltaket forventes ikke å få omfang av betydning for 
kulturminneverdier i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Hålogalandsvegen følger eksisterende veg forbi kulturmiljøet og det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.3.3.10 Kulturmiljø Nybrått 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214932: Lokaliteten består av to rydningsrøyser fra etterreformatorisk tid.  

Kulturminnene er vanlig forekommende og inngår her ikke i en større kontekst. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier på Nybrott. Det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende 
veg forbi kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Figur 40: Kulturminner i kulturmiljøene Storneset og Nybrått. 
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8.3.3.11 Kulturmiljø Strand  
Kulturmiljøet består av fem lokaliteter hvorav to er automatisk fredet, to er uavklart og en er ikke 
fredet. Videre er det registret åtte eldre bygninger/tufter på Strand (øvre og nedre) som ikke er 
fredet. 

• Id 215532: Steinalderlokalitet hvor det gjennom prøvestikk ble påvist flintavslag. Området har 
trolig tilknytning til lokalitet Id 215415. Lokaliteten er forstyrret av moderne pløying, jordarbeid 
og veiarbeid (E10). 
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 215415: Steinalderlokalitet hvor det, i tillegg til avslagsmateriale funnet ved hjelp av 
prøvestikk, er registrert en tuft og to groper. Tuften, som har en uklart markert voll, er 3,2 meter 
i diameter og 0,2 meter dyp. Tuften er forstyrret av en gammel kjerrevei som går gjennom feltet. 
Tolkningen av de registrerte gropene som er begge omkring 2 meter i diameter og 0,2 meter 
dype er uviss, men det kan dreie seg om forrådsgroper eller tufter.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 131793: Funnsted for krittpiper, keramikk og vabein (Ts 10931). Området er gammel 
gårdsgrunn.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 131792: Funnsted for skiferkniv (Ts 9121b) samt mulige ildsteder.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 215437: Steinalderlokalitet hvor det er registrert en godt markert tuft. I tillegg er det gjennom 
prøvestikk påvist avslagsmateriale av flint, kvarts og skifer. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 1851 10 33: Tuft etter sommerfjøs fra 1800-tallet. 
• Id 1851 10 31: Tuft etter våningshus. 
• Id 1851 10 23: Jordkjeller fra første halvdel av 1800-tallet (andre kvartal). 
• Id 1851 10 22: Vedsjå fra første halvdel av 1800-tallet (andre kvartal). 
• Id 1851 10 21: Våningshus fra sent 1800-tall. 
• Id 1851 10 32: Naust fra sent 1800-tall. 
• Id 1851 10 30: Våningshus fra sent 1800-tall. Eksisterende bygning er enten påbygd eller nybygd.  
• Id 1851 10 34: Våningshus fra 1800-tallet. 

Det har vært fast bosetning på Strand siden midten av 1600-talet. Gården har opp til inngangen av 
det 20 århundre gitt fastboende et livsgrunnlag basert på fiske og gårdsdrift. Ved folketellingen i 
1900 hadde sju familier sitt hjem på Strand, tre bruk og fire husmannsplasser. Det er to gårdstun i 
området hvor det fortsatt er drift. Kulturmiljøet omfatter ulike typer bosetnings- og aktivitetsspor 
som går tilbake til steinalder og miljøet innehar stor tidsdybde. Kulturmiljøet omfatter gode 
eksempler på bosetningsspor fra steinalder som innehar nasjonal verdi. Noen av lokalitetene, slik 
som Id 215437, er for en stor del uberørt av moderne aktivitet, andre deler av miljøet er mer 
forstyrret. Kulturminnene er representative og innehar betydelig kunnskaps- og bruksverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Figur 41: Strand nedre, tunet sett fra vest. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

Anleggsfase 
Hålogalandsvegen vil følge eksisterende veg gjennom kulturmiljøet. To lokaliteter, Id 215532 og 
215415, vil berøres direkte. Førstnevnte forventes å bli helt ødelagt, mens sistnevnte ligger i 
riggområde. Id 215437 ligger i planområdet, også i områder hvor det må påregnes anleggsaktivitet. Id 
215437 er en lokalitet med betydelige kulturminneverdier (Grøvdal Melsæther pers. med.). De øvrige 
kulturminneverdiene i miljøet ligger utenfor planområdet og forventes ikke å bli direkte berørt i 
anleggsfasen. Kulturminner i planområdet forventes å skades eller ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet og tiltaket forventes å kunne forringe kulturmiljøet som helhet betydelig i 
anleggsfasen. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for 
kulturmiljøet. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i deler av miljøet forventes å ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen og dette 
vil medføre en varig tilstandsendring for kulturminneverdier på Strand. Miljøet som helhet står i fare 
for å forringes i betydelig grad grunnet anleggsaktivitet selv om ikke alle kulturminner ødelegges. Det 
er knyttet betydelige kulturminneverdier til lokalitetene som vil stå i fare for å bli ødelagt eller 
skadet. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger eksisterende veg gjennom kulturmiljøet og det forventes ikke 
endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 
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Konsekvens: Stor negativ (- - - -) 

 

 

Figur 42: Kulturminner i kulturmiljø Strand. 
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8.3.3.12 Kulturmiljø Storhaugen 
Kulturmiljøet omfatter to lokaliteter som begge er automatisk fredet. 

• Id 215443: Steinalderlokalitet hvor til sammen seks tufter er registrert på flere 
«bosetningsflater» eller terrasser i landskapet. Det er registrert både sirkulære og tilnærmet 
rektangulære tufter, noen er klart markert mens andre fremstår mer som ryddete flater i 
terrenget. Prøvestikk har resultert i funn av bl.a. en kjerne av bergkrystall, slipte skiferfragment, 
avslagsmateriale av flint og chert. Like sør/sørøst for en av tuftene er det sprengt ut masser fra 
berget, trolig i forbindelse med veiutbygging.  

• Id 215476: Steinalderlokalitet hvor det er registrert 16 gjennomgående godt markerte tufter. 10 
er sirkulære, de resterende er tilnærmet rektangulære. Lokaliteten omfatter to felt, et sør for og 
et nord for en bekk gjennom lokaliteten. Bekken har bidratt til erosjon og det er mulig det har 
vært flere tufter og/eller aktivitetsområder i områdene langs bekken. 

Kulturmiljøet omfatter ulike typer bosetnings- og aktivitetsspor fra steinalder som innehar nasjonal 
verdi. Området fremstår som relativt uberørt av moderne aktivitet og tuftefeltene er for en stor del 
godt synlige i landskapet. Kulturminnene er representative og innehar betydelig kunnskaps- og 
bruksverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Lokalitet Id 215476 tangerer planområdet mens Id 215443 ligger innenfor og begge kan følgelig bli 
direkte berørt av anleggsaktivitet. Dette innebærer at tiltaket kan føre til skade på og eller 
ødeleggelse av enkeltminner på lokaliteten Id 215443 noe som vil bidra til at kulturmiljøet som 
helhet forringes. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Storhaugen kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  
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Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

 

 

Figur 43: Kulturminner i kulturmiljø Storhaugen. 
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8.3.3.13 Kulturmiljø Kubergan 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214931: Lokalitet bestående av en mindre rydningsrøys samt en liten steinsatt stolperøys. 
Rydningsrøysen er sirkulær og relativt flat, og gjengrodd med mose og lav. Stolperøyen er også 
gjengrodd, men kan ses relativt godt i terrenget.  

Kulturmiljøets kulturminner er vanlig forekommende og har begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

 

Figur 44: Kulturminner i kulturmiljø Kubergan. 

 

Anleggsfase 
Lokaliteten ligger innenfor planområdet. Kulturminneverdier kan følgelig bli direkte berørt av tiltaket 
og står i fare for å komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket 
forventes å få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen. Det er 
snakk om en varig tilstandsendring for kulturminnene på Kubergan. Det planlagte tiltaket forventes 
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derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.3.3.14 Kulturmiljø Djupfesthamn 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214925: Stor rektangulær oppmuring med stein som ligger midt mellom flomål og E10. 
Strukturen er 21,5 x 7,5 meter stor og skal ha blitt påbegynt i tilknytning til vegarbeid. Den var 
ment som en arbeidsbrakke, men brakken ble aldri oppført grunnet plasseringen i flomålet.  

Kulturmiljøet har begrenset kulturhistorisk betydning. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Lokaliteten ligger innenfor planområdet. Det planlagte tiltaket forventes ikke å komme i direkte 
konflikt med miljøet.  

Driftsfase 
Kulturmiljøet berøres ikke direkte, men ettersom veg m/skråningsutslag planlegges lagt over 
Djupfesthavn kan det oppstå en barriereeffekt. Kulturminnet er tilknyttet tidligere vegprosjekt i 
området, det har ingen kjent marin tilknytning. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen.  
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Figur 45: Kulturminner i kulturmiljø Djupfesthamn. 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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8.3.3.15 Kulturmiljø Middagshaugen 
Kulturmiljøet består av ni lokaliteter hvorav seks er automatisk fredet, en er fjernet (aut. fredet), en 
har uavklart vernestatus og en er ikke fredet. Videre er det registrert fire eldre bygninger samt 11 
strukturer fra nyere tid som ikke er fredet. 

 

Figur 46: Middagshaugen og Djupfest sett fra sør. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

• Id 214816: Urgrav der graven ligger under en stor flyttblokk hvor det er dannet et avlangt 
hulrom. Hulrommet strekker seg under flyttblokken og har to innganger hvor det på den ene 
siden er en liten steinoppmuring. Graven er tom og det er kun en del av oppmuringen igjen i dag.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 58236: Urgrav med menneskebein, funnet ved undersøkelse i 1960. Graven har form av et 
hulrom i ur hvor det mot sør er en oppmuring mellom to blokker. Et skjelett dekket med never 
ble funnet i graven. Ødelagt av dagens vei.  
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet). 

• Id 214479: Lokaliteten består av tre mindre oppmurte urgraver og en steinsetting som ligger i en 
vestvendt ur samt en steinkonstruksjon som antas å være i kontekst med gravene. Gravene er 
anlagt i naturlige hulrom inntil større steiner og er murt igjen med mindre stein. Den ene graven 
har en mindre seidi stående på toppen. Gravene framstår som uberørt.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214750: Heller med tørmurt kant. Selve helleren ligger under en større stein på 3 x 3 meter i 
diameter, samt en høyde på 1,8 meter. Åpningen er vendt mot vest, og har en drypphøyde på 80 
cm. I sør står en stor flat stein, inn mot helleren, som danner en levegg, der det også er anlagt en 
mindre tørrmur med høyde på 50 cm.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 214487: Liten varde bestående av tre mindre steiner som er plassert på en større flyttblokk. 
Selve varden er bygget opp av to steiner som ennå er in-situ, mens den siste steinen ligger like 
ved. Steinen som har vært på toppen av varden er trekantet, og kan muligens ha vært en 
retningsstein. Varden er dekket med lav. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 
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• Id 215513: Bosetnings- og aktivitetsområde i et område hvor det har vært et handelssted. Under 
maskinell sjakting i 2015 ble det påvist en rekke staurhull (ukjent datering), samt flere strukturer 
av ukjent opprinnelse. Dateringer fra to av disse plasserer strukturene i bronsealder. Det er 
imidlertid enda usikkert om det dreier seg om spor etter menneskelig aktivitet. 
Vernestatus: Ikke fredet 

• Id 214482: Stor og klart markert heller bestående av en stor flat stein som hviler på mindre 
steiner som danner et hulrom. Hulrommet er 2,6 meter dypt og 2,7 meter bredt og har en ytre 
og indre drypphøyde på henholdsvis 1,1 og 0,6 meter. Helleren ligger på en liten flate med godt 
utsyn over Djupfest og fjorden. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215478: Steinalderlokalitet hvor det er registrert seks tufter hvorav to er tilnærmet 
rektangulære og de resterende mer sirkulære av form. Prøvestikk har resultert i funn av sort 
chert, kvarts, flint og skifer. Området er preget av moderne nyrydding og grøfting.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214947: Lokalitet bestående av to rydningsrøyser fra etterreformatorisk tid.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 1851 10 27: Tuft etter smie fra 1800-tallet. 
• Id 1851 10 28: Tuft etter brygge med støer fra handelssted på Djupfest (1800-tallet). 
• Id 1851 10 25: Fjøs fra siste del av 1800-tallet. Bygningen er godt vedlikeholdt.  
• Id 1851 10 24: Våningshus fra 1800-tallet. Bygningen er godt vedlikeholdt. 
• Id 33, 34 og 37: Flere kraftige steingjerder sør for gården og dyrket mark, ned mot havet og opp 

mot veien. 
• Id 35: Tuft. 
• Id 36, 39 og 44: Rydningsrøys. 
• Id 38: Røykovn. Ovnen har en rustet jernplate og steinplatting foran.  
• Id 40: Mur mot havet. 
• Id 42: Bryggefundament. 
• Id 43: Forstøtningsmur. 

 

Figur 47: Bolig (Id 1851 10 24) og fjøs (Id 1851 10 25). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Figur 48: Urgrav på Middagshaugen (Id 214479.2). Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 
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I Djupfestområdet finnes kulturminner som avspeiler bosetning og aktivitet fra steinalder og opp mot 
i dag. Kulturmiljøet omfatter ulike samiske kulturminner som sammen med landskapet omkring 
Djupfest har rituell og symbolsk verdi som gravplass og offersted. Dette er sjeldne kulturminner 
innehar tidsdybde, stor symbolverdi og har høy kunnskapsverdi i forhold til forståelse av fortidig tro 
og tradisjon. Kulturminnene innehar regional og nasjonal verdi. Kulturmiljøet omfatter også 
omfattende spor etter gårds- og handelsvirksomhet i nyere tid. Djupfest var fra gammelt av et 
økonomisk senter med tilknytning både til Tjeldsund og kirkestedet på Lødingen. I panteboka finner 
vi blant annet at Djupfest i 1812 omtales som handelssted. I tillegg til handel ble gården, med sine 
gode havneforhold, benyttet til jekteoppsett. Disse kulturminnene er representative, om enn vanlig 
forekommende og innehar regional verdi. Kulturmiljøet omfatter kulturminner som avspeiler ulike 
sider av områdets kulturhistorie og som samlet sett innehar stor kunnskaps- og bruksverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase 
Planlagt veg vil gå gjennom kulturmiljøet og Id 58236 og 214947 vil bli direkte berørt. Førstnevnte 
lokalitet er imidlertid fjernet i forbindelse med eksisterende veg mens sistnevnte forventes å bli 
ødelagt i anleggsfasen. Tre lokaliteter registrert i Askeladden, to Sefrak-registrerte bygninger og en 
nyere tids rydningsrøys ligger helt eller delvis innenfor planområdet. Av disse er Id 215478, Id 1851 
10 25 og en rydningsrøys særlig utsatt ettersom de ligger så nært planlagt veg m/skråningsutslag at 
anleggsaktivitet må påregnes. Id 214816 og Id 215513 vil også være i fare for å kunne skades eller 
ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Id 215478 og Id 214816 ligger i riggområder. Betydelige 
kulturminneverdier i miljøet ligger imidlertid helt eller delvis utenfor planområdet og forventes ikke å 
berøres av anleggsaktivitet. Skade på eller ødeleggelse av kulturminneverdier vil bidra til å forringe 
kulturmiljøet som helhet. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i miljøet kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier. Det planlagte tiltaket forventes 
derfor å kunne få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Figur 49: Kulturminner i kulturmiljø Middagshaugen.  
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8.3.3.16 Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering 
Det er innenfor parsell 6 funnet grunnlag for å definere til sammen 15 kulturmiljø. Flere av miljøene 
innehar betydelige kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning i steinalder, samisk aktivitet 
og bosetning samt gårdsbosetning. I områder på og omkring Middagshaugen på nordsiden av 
Djupfesthamn er det kjent verdifulle kulturminner som avspeiler fortidig samisk tro og tradisjon. 
Området omfatter også aktivitets- og bosetningsspor fra steinalder og opp til i dag.  

Parsell 6 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Kåringenkrysset Liten Stort negativt Liten negativ 

- 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kåringen Liten Stort negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Storvollvatnet Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Makkholmen Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

Storvollen Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kåringsosen Middels Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kåringsklubben Stor Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Fredheim Middels Middels-Stort 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Storneset Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

Nybrått Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Strand Stor Middels-stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Storhaugen Stor Middels - stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kubergan Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Djupfesthamn Liten Intet Ubetydelig  
0 

 

Middagshaugen Stor Middels-Stor 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Liten/middels 
negativ 

-/-- 

 

Tabell 20: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 6. 

 

Tiltaket forventes å resultere i negative konsekvenser for 11 av de 15 avgrensede kulturmiljøene. Her 
er negative konsekvenser tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminner står i fare or å bli skadet 
eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er særlig for kulturmiljøene Fredheim, Strand, 
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Storhaugen og Middagshaugen det forventes betydelige negative konsekvenser. Det er snakk om 
varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. 
Kulturminneverdier som inngår i miljø, men ligger utenfor planområdet forventes ikke å berøres av 
tiltaket i nevneverdig grad. Samlet sett forventes liten til middels negative konsekvenser av tiltaket 
for kulturminneverdier i parsell 6. 

 

8.3.3.17 Deponi 
Det er ikke planlagt deponi i tilknytning til parsell 6. 
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8.3.4 Parsell 7: Djupfest – Fiskefjord 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen sju kulturmiljø innenfor parsell 7. 
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Figur 50: Kulturmiljø i parsell 7. 

8.3.4.1 Kulturmiljø Oterberget 
Kulturmiljø bestående av en lokalitet med ett automatisk fredet kulturminne.  

• Id 214559: Nordvendt heller (lappogallo) under stor stein. Helleren har en dybde på 2,5 meter 
med drypphøyde på 0,6-1,1 meter. I hellerens vestlige del ligger det et definert ildsted bestående 
av 6 synlige steiner. Kulturminnet er fra middelalderen.  

Kulturminnet er vurdert å være blant de eldre kulturminnene i området. Helleren er synlig i 
terrenget, lett tilgjengelig og er representativ. Kulturmiljøet innehar kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturminnets sikringssone tangeres av grensen for planområdet. Det er en viss fare for at 
kulturminneverdier kan komme til skade grunnet anleggsaktivitet, men grunnet avstand til planlagt 
veg m/skråningsutslag vurderes denne som begrenset. Det planlagte tiltaket forventes å i noen grad 
få negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring for kulturminneverdier. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite 
negativt omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi 
kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Figur 51: Kulturminner i kulturmiljøene Oterberget, Beritheimen og Solli. 
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8.3.4.2 Kulturmiljø Beritheimen 
Kulturmiljøet omfatter en kulturminnelokalitet med uavklart vernestatus og en registrert bygning 
som ikke er fredet.  

• Id 28544: Lokalitet omfatter to tufter, en hustuft og mulig nausttuft. Hustuften er 6,5 x 5 meter 
med omkring 0,5 meter høye voller til dels klart markert. Disse vollene var klart markert med 
steinmur før vegen kom i 1957. Nausttuften er 8 x 8 meter stor. Hustuften er vurdert å være 
etterreformatorisk, mens alder er oppgitt som uviss for nausttuften. Kulturminnene ble ikke 
gjenfunnet ved Sametingets befaring i området i 2015. 

• ID 1851 10 29: Tuft etter våningshus («Beritstua») fra 1800-tallet. 

Kulturminnene er vanlig forekommende i området og innehar lokalverdi. Kulturminneverdiene er til 
dels ikke gjenfunnet og den registrerte bygningen er borte. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
ID 1851 10 29 ligger i tilknytning til trase for både dagens og planlagt veg. Kulturminneverdiene er 
imidlertid borte og det planlagte tiltaket forventes ikke å få omfang av betydning. Id 28544 skal ligge i 
planområdet i området omkring 15 meter øst for planlagt veg m/skråningsutslag. I og med at 
kulturminnet ikke ble gjenfunnet i 2015 er det vanskelig å vurdere i hvilken grad tiltaket vil innvirke 
på lokaliteten. På generelt grunnlag er det en viss fare for at det planlagte tiltaket kan få negativt 
omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan potensielt stå i fare for kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet 
i anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i Beritheimen. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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8.3.4.3 Kulturmiljø Solli  
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 214568: Syllsteinstuft, muligvis etter en sommerfjøs. Tuften fremstår som en ryddet flate med 
definert steinkant i vest og sør, men noe utydelig i øst og nord. Tuften ligger i en helning ned mot 
dagens E10 og sjøen og ligger like under en linje.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturminnet er vanlig forekommende i området og innehar lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på 
grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturminnet ligger i riggområde og vil komme i direkte konflikt i anleggsfasen. Kulturmiljøet vil bli 
skadet eller ødelagt. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i Solli grunnet aktivitet i anleggsfasen. Dette vil 
medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt 
omfang.  

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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8.3.4.4 Kulturmiljøene Båtvikmyra og Forvikneset 
Kulturmiljø Båtvikmyra består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 215479: Lokalitet hvor det er registrert to tufter fra steinalder hvorav en er tilnærmet 
rektangulær og en mer sirkulær. Prøvestikk resulterte i funn av flintavslag og pimpstein.   

Kulturminnet er representativt for tidsperioden og det innehar kunnskapsverdi og regional verdi.  

 

Kulturmiljø Forvikneset består av fire lokaliteter som er automatisk fredet, alle registrert i 2016. 

• Id 220988: Oppmuring/steinfeste som består av oppmurt tørrmur. 
• Id 221268: Naust og båtopptrekk for mindre trebåter. 
• Id 221272: Nausttuft og båtopptrekk. 
• Id 221276: Steinvorr og mulig oppmuring til naust.  

 

Kulturmiljøene vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Id 215479 og Id 220988 ligger i riggområder. Lokalitetene vil trolig komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturminneverdier i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet Båtvikmyra og Forvikneset. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg 
forbi kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  
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Figur 52: Kulturminner i kulturmiljø Båtvikmyra. 

 

Figur 53: Kulturminner i kulturmiljø Forvikneset. 
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Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

 

8.3.4.5 Kulturmiljøene Fiskøy og Kufisksteinen 
Kulturmiljøet Fiskøy består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 214570: To syllsteinstufter som ligger i et noe kupert terreng like vest for dagens E10. 
Enkeltminne 1 er 8 x 3 meter stor og har en godt markert midtgang i strukturen. Enkeltminne 2 
er 4 x 3 meter stor.   
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet Kufisksteinen består av en lokalitet som er automatisk fredet. 

• Id 220907: Gallo/mestein i flomålet. 

Kulturminnene er representative, om enn forholdsvis vanlig forekommende. Kulturmiljøene innehar 
lokal verdi. Kulturmiljøene vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Figur 54: Kulturminner i kulturmiljøene Fiskøy og Kufisksteinen. 

Anleggsfase 
Kulturminnet Id 214570 ligger i riggområde og vil komme i direkte konflikt i anleggsfasen. Miljøet 
som helhet står i fare for å skades eller ødelegges. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt 
omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. Kulturminnet Id 220907 ligger i planområdet men mellom 
trasé og sjødeponi D 11.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøene grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få stort negativt omfang.  

 

 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
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8.3.4.6 Kulturmiljø Finnsteinen  
Kulturmiljøet består av en lokalitet med to automatisk fredete kulturminner. 

• Id 214571: Lokaliteten består av en sieidi, Finnsteinen, og en steinpakning. Finnsteinen er en stor 
markant steinblokk som er rundt 8 meter høy og har en diameter på ca. 10 meter. Ved steinens 
sørøstlige hjørne stikker en flat helle ut som danner et overheng og på bakken like ved ligger 
flere jevnstore steiner på rekke. Det er knyttet tro og tradisjon til stedet og ifølge muntlige kilder 
er Finnsteinen en samisk offerstein. Steinen skal i følge sagn angivelig ha blitt «kastet hit av en 
finn». Ved veiutbygging i 1959-60 var et ingeniørkompani fra indre Troms i området for å hjelpe 
og data og navn er risset inn på steinen. Steinpakningen (enkeltminne 2) er rund og består av 
hodestor til knyttnevestore steiner. Kontekst er usikker, men antas å være forbundet med 
Finnsteinen. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Det er knyttet samisk tro og tradisjon til Finnsteinen og kulturminnet innehar kunnskaps- og 
symbolverdi. Kulturmiljøet innehar stor formidlings- og opplevelsesverdi. Kulturmiljøet vurderes, på 
grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

 

Figur 55: Finnsteinen (Id 214571). Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 
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Anleggsfase 
Kulturminnet ligger innenfor planområdet og arbeidene vil komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier og Id 214571 står i fare for å ødelegges. Det planlagte tiltaket forventes å få stort 
negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i miljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. Dette 
vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Meget stor negativ (- - - -) 

 

Figur 56: Kulturminne i kulturmiljø Finnsteinen. 
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8.3.4.7 Kulturmiljø Nesset  
Kulturmiljø bestående av en lokalitet med tre kulturminner som er automatisk fredet. 

• Id 214653: Lokalitet bestående av en gammetuft med arran, og to syllsteinstufter. Gammetuften 
er todelt med en boligdel samt et ytre rom med inngang og ligger i en østvendt helling på en liten 
brink med nærhet til sjøen. Syllsteinstuftene er rektangulære og definert gjennom steinsettinger.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturminnene inngår i sin opprinnelige kontekst og er forholdsvis uforstyrret. Det er imidlertid en 
del hytter i området. Gammetuften er rund, noe som er sjeldent i området. Den er muligvis tilknyttet 
en førreformatorisk sommerressursplass. Kulturmiljøet innehar formidlings- og kunnskapsverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å ha middels verdi.  

        Liten                Middels                Stor 

                                                                              

 

Anleggsfase 
Kulturminnet ligger i planområdet og vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i 
anleggsfasen og miljøet som helhet står i fare for å ødelegges. Det planlagte tiltaket forventes å få 
stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene på Nesset grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Figur 57: Kulturminner i kulturmiljø Nesset. 

 

8.3.4.8 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 7 funnet grunnlag for å definere til sammen 7 kulturmiljø. Kulturmiljøene 
innehar kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning i steinalder, gårdsbosetning samt samisk 
aktivitet og bosetning. Særlig kan nevnes kulturmiljøet Finnsteinen hvor det er registrert en sieidi. 
Tiltaket forventes å få negative konsekvenser for alle de avgrensede kulturmiljøene. Her er negative 
konsekvenser tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminner står i fare or å bli skadet eller ødelagt 
som følge av anleggsaktivitet. Det er særlig for kulturmiljøene Finnsteinen og Nesset det forventes 
betydelige negative konsekvenser. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge 
eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. Samlet sett forventes små til middels negative 
konsekvenser av tiltaket for kulturminneverdier i parsell 7. 

Parsell 7 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Oterberget Middels Lite 

negativt 
Ubetydelig 

0 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Beritheimen Liten Lite 
negativt 

Ubetydelig 
0 

Delvis fjernet og ikke gjenfunnet 

Solli  Liten Stort 
negativt 

Middels negativ 
- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Båtvikmyra og 
Forvikneset 

Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Fiskøy og 
Kufisksteinen 

Liten Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Finnsteinen Stor Stort 
negativt 

Meget stor negativ 
- - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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Nesset  Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels negativ 
- - - 

 

Tabell 21: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 7. 

 

8.3.4.9 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 7 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D11      
Tabell 22: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 7. 

 

8.3.5 Samlet konsekvens Lødingen kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil 
kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Lødingen kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som 
følge av tiltaket.  

Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 4  Middels negativ 

- - 
Parsell 5  Ubetydelig 

0 
Parsell 6  Liten/middels negativ 

-/- - 
Parsell 7  Liten/middels negativ  

-/- - 
Samlet konsekvens Lødingen kommune  Middels negativ  

- - 
Tabell 23: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Lødingen kommune. 

 

8.3.6 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge 
av anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Kåringenkrysset, 
Fredheim, Strand, Storhaugen, Middagshaugen, Solli, Fiskøy, Finnsteinen og Nesset.  

I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner kan 
tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. Et avbøtende 
tiltak vil da nettopp være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. En dispensasjon vil i de fleste 
tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et alternativ til å søke 
dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 
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Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative konsekvenser tilknyttet direkte 
konflikt unngås.  

• I de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med kulturminneverdier som er 
automatisk fredet, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da påregnes en 
arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder for de automatisk fredete 
lokalitetene Id 214512, 215415, 215443, 214568, 214570, 214571 og 214653 (figur 39, 42, 43, 51, 
53, 55 og 56)  

• I tillegg bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier i planområdet. Kulturminneverdier som 
ligger innenfor 10 meter fra planlagt veg med skråningstiltak er særlig utsatte for skade eller 
ødeleggelse. Dette gjelder for de automatisk fredete kulturminneverdier i Kåringen (Id 48564), 
Fredheim (Id 214411), Strand (Id 215437), Middagshaugen (Id 215478) og Oterberget (Id 
2114559).  

• Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier ikke skades eller 
ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Konkrete tiltak kan være å informere entreprenør om 
kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3 samt 
midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  

 

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponi (tabell 22). Dette gjelder for kulturmiljø Nesset, 
hvor deponiet vil komme i direkte konflikt med kulturmiljøet. Det påpekes imidlertid at kulturmiljøet 
også er utsatt for skade eller ødeleggelse grunnet direkte konflikt med veg m/skråningsutslag.  

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. I større sammenhengende 
kulturmiljøer vil det forringe miljøets verdi om noen kulturminner ødelegges, selv om andre 
kulturminner bevares og det anbefales å forsøke å bevare helhetlige kulturmiljø i størst mulig grad.  

 

8.3.7 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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8.4 Tjeldsund kommune 

8.4.1 Parsell 8: Fiskefjord med tunnelpåhugg P og rX, tunnel ZÆ – Kongsvik 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen to kulturmiljø i parsell 8. 

 

Figur 58: Kulturmiljø i parsell 8.
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8.4.1.1 Kulturmiljø Fiskefjorden 
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet lokalitet med tre kulturminner. 

• Id 214887: Lokalitet bestående av en større gallostein samt to mulige brukonstruksjoner.  
Førstnevnte er en stor markert stein på omkring 5 x 6 meter og en høyde på omkring 3 metersom 
ligger midt i elven. Lappogalloen må, ifølge registrant, ses i sammenheng med samisk bruk og 
ferdsel i Fiskefjorden fra middelalder og frem i tid. 1,5 km sør for lokaliteten ligger samiske 
bosetninger fra 1500-tallet og frem i tid.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet omfatter bl.a. spor etter ferdsel og samisk aktivitet i området. Det er ikke knyttet tro 
eller tradisjon til stedet. Kulturmiljøet vurderes å ha begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Figur 59: Kulturminner i kulturmiljø Fiskefjorden. 

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet vest for planlagt veg.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Fiskerfjord.   

.  
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8.4.1.2 Kulturmiljø Kongsvika 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet og en som ikke er fredet.  

• Id 214586: Lokaliteten omfatter et fangstanlegg bestående av 21 fangstgroper (enkeltminnene 1-
21). Gropene er relativt grunne og ses som mindre forsenkninger i terrenget. Formen varierer fra 
sirkulære, ovale til avlange forsenkninger som i gjennomsnitt er omkring 4 meter i diameter. 
Gropene er plassert etter terrenget og følger ytterkanten av en flate. I dag ligger deler av 
anlegget i tett plantefelt med granskog.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 23: Annasteinen er en minnestein satt opp ved veien innover i Kongsvikdalen.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Fangstlokaliteter er sjelden observert i nordre Nordland og miljøet innehar både kunnskaps- og 
bruksverdi (pedagogisk verdi). Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å 
ha stor verdi.  

        Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i planområdet men kommer ikke i direkte konflikt med deponi D 12 eller 
riggområde.  Det er fare for at kulturminnene kan bli skadet i anleggsfasen.  

Driftsfase 

Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i Kongsvika grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang. 

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 
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Figur 60: Kulturminner i Kongsvika 

 

8.4.1.3 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 8 funnet grunnlag for å definere til sammen to kulturmiljøer. Kulturmiljøene 
innehar kulturminneverdier tilknyttet ferdsel, samisk aktivitet samt jakt og fangst. Særlige verdier er 
tilknyttet fangstanlegget i Kongsvika. Begge kulturmiljøene ligger i utkanten av planområdet og 
konsekvens vurderes derfor ikke. Samlet sett forventes ikke tiltaket å medføre endring av betydning 
for kulturminneverdier i parsell 8. 

Parsell 8 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Fiskefjorden Liten Utenfor – 

ikke 
grunnlag 

for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Ligger utenfor planområdet 

Kongsvika Stor Lite 
negativt 

Liten negativ 
- 

Ligger utenfor planområdet 

Samlet konsekvens    Ubetydelig 
0 

 

Tabell 24: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 8. 
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8.4.1.4 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet.   

Parsell 7 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D12      
Tabell 25: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 8. 
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8.4.2 Parsell 9: Kongsvik – Hårvika med tunnel ØÅ til tunellpåhugg A 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen tre kulturmiljø innenfor parsell 9. 

 

Figur 61: Kulturmiljø i parsell 9. 
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8.4.2.1 Kulturmiljø Sæter 
Kulturmiljøet omfatter til sammen fire kulturminnelokaliteter hvorav to er automatisk fredet, en har 
uavklart vernestatus og en er ikke fredet. Det er også registrert to eldre bygninger og 12 nyere tids 
strukturer som ikke er fredet. 

• Id 215526: Funnsted for bryne av bergart (Ts 15278).  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 7997: Rundhaug som er omkring 10 meter i diameter og 0,8 meter høy. Haugen er godt synlig i 
terrenget, men området er nå noe tilgrodd. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215527: Rundovale, steinfylte strukturer. Utfyllende informasjon kommer, Nordland 
fylkeskommune. 
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 215528: Funn av stolpehull og et lag med trekull. Utfyllende informasjon kommer, Nordland 
fylkeskommune. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 1852 103 1: Ruin etter våningshus fra sent 1800-tall. 
• Id 1852 103 2: Våningshus fra 1700-tallet. Bygningen er godt vedlikeholdt og brukes i dag som 

fritidsbolig.  
• Id 1, 3, 5, 27, 28, 29 og 30: Rydningsrøyser. 
• Id 2: Tuft på 2 x 2 meter. 
• Id 4: Steingjerde som er inntil 1,2 meter høyt. Sannsynligvis et eiendomsskille. 
• Id 7 og 9: Steingjerder. 
• Id 8: Rydningsrøys/brinkrøys. 

 

Figur 62: Rundhaug (Id 7997). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Kulturmiljøet ligger i et område hvor det er mer eller mindre sammenhengende bosetning langs den 
smale strandbremmen. Det dreier seg om gårdsbebyggelse, villaer, dyrket mark og naust. 
Gårdsbrukene, som nå er nedlagt, ligger lenger oppe i lia. Øverst i lia, på tidligere dyrket mark, ligger 
flere store rydningsrøyser. Det er også registrert en rekke steingjerder, et mulig husfundament og 
båtstøer. Kulturmiljøet omfatter en rekke ulike spor etter gårdsbosetning som innehar en viss 
tidsdybde. Kulturminnene inngår i en sammenheng som til dels enda er synlig og området innehar 
lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten til middels 
verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

 

Figur 63: Steingard på gnr. 70/18 (Id 4). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

166 

Anleggsfase 
Planområdet gjennomskjærer kulturmiljøet og vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i 
anleggsfasen. Dette gjelder nyere tids spor tilknyttet gårdsbosetning i området: Id 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 
29 og 30 forventes å skades eller ødelegges som følge av anleggsaktivitet. Id 1 ligger i områder hvor 
det påregnes anleggsaktivitet og forventes også å kunne skades eller ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet. Id 7997 og 215526, Id 1852 103 1 og 1852 103 2 ligger i eller i nær tilknytning til 
planområdet og det er en viss fare for at lokalitetene kan komme til skade grunnet anleggsaktivitet. 
Øvrige kulturminneverdier i miljøet ligger utenfor planområdet og forventes ikke berørt av 
anleggsaktivitet. Kulturmiljøet som helhet står i fare for å forringes i betydelig grad i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket forventes å skade eller ødelegge deler av de kjente kulturminneverdiene på Sæter grunnet 
aktivitet i anleggsfasen. Dette er en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få middels til stort negativt omfang. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for 
øvrig. 

 

 

Figur 64: Kulturminner i kulturmiljø Sæter. 
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Konsekvens: Middels negativ (- -) 

 

8.4.2.2 Kulturmiljø Kleiva 
Kulturmiljøet omfatter til sammen 13 registeringer av nyere tids kulturminner som ikke er fredet. 

• Id 10, 11, 12, 14 og 21: Steingjerde. 
• Id 13, 19, 20: Rydningsrøys. 
• Id 15: Båtstø i steingjerde. 
• Id 16, 17 og 18: Båtstø 
• Id 31: Steinrekke. 

 

Figur 65: båtstø og steingjerde (Id 15). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Kulturmiljøet omfatter en rekke registrerte steingjerder i eiendomsskiller, rydningsrøyser og 
båtstøer. Kulturminnene er tilknyttet områdets gårdsbosetning og inngår i en sammenheng som til 
dels enda er synlig. Kulturmiljøet innehar lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av 
foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

        Liten                Middels                Stor 

 

   

Anleggsfase 
Planlagt veg vil gå gjennom kulturmiljøet og veg m/skråningsutslag vil komme i direkte konflikt med 
kulturminneverdier i anleggsfasen. Dette gjelder nyere tids spor tilknyttet områdets gårdsbosetning. 
Id 10, 12 og 13 forventes å skades eller ødelegges som følge av anleggsaktivitet. Øvrige 
kulturminneverdier i miljøet ligger utenfor planområdet og/eller planområdet og forventes ikke 
berørt av anleggsaktivitet. Kulturmiljøet som helhet står i fare for å forringes i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket forventes å skade eller ødelegge deler av de kjente kulturminneverdiene i Kleiva grunnet 
aktivitet i anleggsfasen. Dette er en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få middels negativt omfang. Det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Figur 66: Kulturminner i kulturmiljø Kleiva. 
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.4.2.3 Kulturmiljø Hårvik 
Kulturmiljøet består av 13 lokaliteter hvorav ni er automatisk fredet, en har uavklart vernestatus og 
tre er ikke fredet. I tillegg er det registrert en eldre bygning som ikke er fredet.  

• Id 214091: Lokaliteten omfatter kulturlag fra jernalder og vises på overflaten som en svak 
forhøyning i terrenget. Kulturlaget er inntil 40 cm tykt og det er gjort funn av trekull og 
leirklining. Datering av trekull cal. BC 380-200.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 215477: To kokegroper. Kokegropene ble undersøkt i forbindelse med registrering. Dateringer 
(C14) viser at gropene er fra førromersk jernalder (2300 ±30 BP) og romertid (1740 ± 30 BP). 
Vernestatus: Ikke fredet 

• Id 27386: Gravrøys som har vært omkring 5 meter i diameter og 0,8 meter høy. Røysen er 
jordblandet, bygd bruddstein og rundkamp. Kulturminnet er sterkt skadet, halve røysen er 
fjernet av vei. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 73888: Flatmarksgrav (jernalder) som ble funnet sammen med brente bein i kalksand under 
veiarbeid i 1912 (Ts 2154-57). Skjelettrestene ble senere gravd ned igjen i nærheten, i siden av 
veien. 
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 215475: To kokegroper, hvor av en muligens er utkast fra den første gropen eller en mindre og 
dårligere bevart kokegrop. Kulturminne ble undersøkt i forbindelse med registrering i 2015. 
Datering (C14) fra enkeltminne 2 plasserte enkeltminne i førromersk jernalder (2100 ±30 BP) 
Vernestatus: Ikke fredet 

• Id 215482: Steinalderlokalitet som ligger på en tørr flate på tapesvollen. Prøvestikk resulterte i 
funn av flint, chert, bergkrystall , kvarts, en mulig knakkestein av bergart samt pimpstein (Ts 
15282). 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215483: Steinalderlokalitet som streker seg omkring 203 meter langs en omkring 30 meter 
bred hylle i landskapet, 55-65 moh. Ifølge NGUs kart er marin grense omkring 64 moh. Det er, 
ifølge registreringen, usikkert om strandlinjedatering er aktuelt for lokaliteten. Det er registrert 
en mulig rektangulær tuft (enkeltminne 1) og prøvestikk har resultert i funn av sort chert, flint, 
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kvarts, kvartsitt m.m. (Ts 15285). Funnmaterialet omfatter redskaper og enkelte kjerner. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215484: Steinalderlokalitet som ligger på tapesvollen. Prøvestikk resulterte i funn av flint og 
kvarts (Ts15288). 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215473: Lokalitet med flere røyser og en kokegrop. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215481: Steinalderlokalitet hvor det er registrert 30 tufter fordelt på fire felt. 25 av tuftene er 
tilnærmet sirkulære eller ovale, mens de resterende er rektangulære. Lokaliteten ligger på tørre 
hyller i terrenget og det er tydelig at tuftene orienterer seg mot tidligere strandlinjer. Prøvestikk 
resulterte i både redskaps- og avslagsmateriale av chert, flint, kvarts, kvartsitt, grønnstein og 
skifer (Ts 15280). 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 212922: Lokalitet hvor det er registrert en tuft fra steinalder (enkeltminne 2), en kullgrop 
(enkeltminne 3) og en tjæremile (enkeltminne 4). Tuften fremstår som en lite markert oval 
forsenkning i terrenget og prøvestikk avdekket et aktivitetsområde vest-sørvest for tuften. Det 
ble gjort funn av avslagsmateriale av flint og chert (Ts 15279). 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214729: Beingjemme lokalisert i nedre del av en ur. Det er dannet et hulrom mellom gammel 
flyttblokk og berg, i hulrommet er det en liten flate som deles i to av to løse stein som ligger i en 
akse nord-sør. Den vestlige delen er tørr og har mindre bein liggende, mens de fleste beinene 
ligger i den østlige delen som er dekket av mose og løv. En prøve av bein viste seg å være for ung 
for datering (AMS-datering).  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 221154: Steinalderlokalitet. Funn av mikroflekker, flekkeredskaper, avslag og mer både i og 
utenfor tuftene, hovedsaklig i flint. På overflaten registrert 8 tufter, samtlige svakt definerte. 
Tuftene ligger på ei markant strandlinje, og flata fremstår som tydelig rydda.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 1852 103 4: Bolighus fra 1800-tallet som nå er revet. 

Kulturmiljøet omfatter en rekke bosetnings- og aktivitetsspor fra steinalder, men også fra jernalder 
er det registrert flere kulturminner i området. Kulturmiljøet omfatter kulturminner tilknyttet 
gårdsbosetning og samisk aktivitet har også etterlatt seg spor i området. Flere av 
steinalderlokalitetene er uberørte og godt synlige (Id 215481 og 215483), og sammenhengen med 
landskapet er enda tydelig. Andre kulturminner i området er mer berørt av moderne aktivitet. 
Kulturminnene fra steinalderen ligger gjennomgående høyere i terrenget enn jernalderlokalitetene. 
Kulturmiljøet innehar stor tidsdybde og kulturminnene er representative for områdets kulturhistorie. 
Kulturminnene innehar kunnskaps- og bruksverdi (pedagogisk verdi) og er av nasjonal verdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi. 

        Liten                Middels                Stor 
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Figur 67: Kulturminner i kulturmiljø Hårvik. 
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Anleggsfase 
Planlagt veg vil gå gjennom kulturmiljøet og vil komme i direkte eller indirekte konflikt med et flertall 
kulturminneverdier i anleggsfasen. Id 221154 kommer i direkte konflikt med riggområde. De øvrige 
riggområder ligger utenfor objektene, men i nær tilknytning til disse. Svært mange av objektene 
innenfor kulturmiljøet står i fare for å bli skadet. Hele kulturmiljøet er sårbart for skjemming. 
Kulturminneverdier i deler av miljøet kan komme til skade eller ødelegges i anleggsfasen og 
kulturmiljøet som helhet står i fare for å forringes i betydelig grad.  

Driftsfase 
I Hårvik er kulturminnenes sammenheng med landskapet fortsatt åpenbar, og tiltaket forventes å 
forringe denne sammenhengen. Dette er varig tilstandsendringer og det planlagte tiltaket forventes 
derfor å kunne få middels til stort negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

 

8.4.2.4 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 9 funnet grunnlag for å definere til sammen tre kulturmiljøer. Kulturmiljøene 
har kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning fra steinalder og opp til nyere tids 
gårdsbosetning. Her kan kulturmiljø Hårvik fremheves særskilt. Her er det omfattende 
bosetningsspor fra steinalder – kulturminner som i liten grad tidligere har vært registrert i denne 
delen av Nordland. Videre avspeiler kulturminnene ulike sider ved aktivitet og bosetning i jernalder 
og opp i nyere tid. Kulturminneverdier står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet 
i alle kulturmiljø. Konsekvensene vurderes som særlig negative for Hårvik grunnet de betydelige 
kulturminneverdiene i dette området. I alle miljø er det imidlertid også kulturminner som ikke 
forventes berørt i nevneverdig grad i anleggsfasen. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige 
tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes tiltaket å få 
middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 9. 
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Parsell 9 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Sæter Liten-

middels 
Middels-stort 

negativt 
Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kleiva Liten Middels 
negativt 

Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Hårvik Stor Middels-stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens 

  Middels 
negativ 

- - 

 

Tabell 26: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 9. 

 

8.4.2.5 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet.   

Parsell 9 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt 

utforming 
D13      
D15      
Tabell 27: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 9. 

 

8.4.3 Samlet konsekvens Tjeldsund kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare for å 
bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som 
vil kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Tjeldsund kommune er det vektlagt at flere kulturminner i kulturmiljøene i parsell 9 forventes å bli 
ødelagt som følge av tiltaket samt at andre er i fare for å skades eller ødelegges i anleggsfasen. Det 
vektlegges at betydelige kulturminneverdier i Hårvik står i fare. 

Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 8  Ubetydelig 

0 
Parsell 9  Middels negativ  

- - 
Samlet konsekvens Tjeldsund kommune  Middels negativ  

- - 
Tabell 28: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Tjeldsund kommune. 

 

8.4.4 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge 
av anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Sæter, Kleiva og 
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Hårvik. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med automatisk fredete 
kulturminner kan tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et avbøtende tiltak vil da nettopp være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. 
En dispensasjon vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan 
iverksettes. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av tiltaket 
for å forhindre direkte konflikt. Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative 
konsekvenser tilknyttet direkte konflikt unngås.  

• Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da 
påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder spesielt den 
automatisk fredete lokaliteten Id 221154 (figur 66). I tillegg bør det søkes dispensasjon fra 
kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt med automatisk fredete 
kulturminneverdier i planområdet: Id 214586, Id 7997, Id 215482, Id 215483, Id 215484, Id 
215481, Id 212922, Id 214091, Id 215473, Id 27386 

• Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier ikke skades eller 
ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Konkrete tiltak kan være å informere entreprenør om 
kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3, samt 
midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  

Kulturminneverdier som ligger innenfor planområdet forventes å skades eller ødelegges av tiltaket. 
En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra kulturminneloven vil ikke endre 
at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av tiltaket. Arkeologiske 
undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens forhistorie og 
historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i anleggsfasen 
vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. Det er særlig gjeldende for Hårvik for verdifulle 
kulturminner er i fare for å bli ødelagt i anleggsfasen.  

 

8.4.5 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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8.5 Harstad kommune 

8.5.1 Parsell 10: Hårvik (tunnel AB) – rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru (inkl. kobling 
mot Tjeldsund bro) 

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 12 kulturmiljøer innenfor parsell 10. 

 

Figur 68: Kulturmiljø i parsell 10. 
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8.5.1.1 Kulturmiljø Kveldro  
Kulturmiljøet består av en lokalitet med et kulturminne som ikke er fredet.  

• Id 214576: Ovalt árran som måler 0,85 x 0,75 meter. Árranet er konstruert av 18 synlige steiner 
hvor de fleste er knyttnevestore. Steinene ligger relativt høyt i terrenget, og er godt synlig, da de 
ligger høyt i torven. Kulturminnet ligger fint til på en mo med utsikt. 

Kulturminnetypen er relativt vanlig forekommende, men innehar noe kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

  

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet.  

 

Figur 69: Kulturminne i kulturmiljø Kveldro. 
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.5.1.2 Kulturmiljø Årbogen 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter hvorav en er automatisk fredet, en ikke er fredet. I tillegg er det 
funnet flint i prøvestikk i 2016. Denne lokaliteten har en foreløpig uavklart status. 

• Id 214635: Steinalderboplass (eldre steinalder). En liten og fint avgrenset steinalderlokalitet som 
ligger på en liten flate i et svakt skrånende terreng rundt 52 meter over havet. Det ble påvist 7 
avslag i ett prøvestikk.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 214580: Lokaliteten består av to mulige syllsteinstufter. Enkeltminne 1 er rektangulær tuft 
som måler 3,4 x 6 meter. Markerte steiner avgrenser strukturen og midt i tuften ligger en 
steinrekke som knytter de ytre steinrekkene sammen. Enkeltminne 2 ligger omkring 1,5 meter 
nord for 1 og er en kvadratisk syllsteinstuft konstruert av større steiner. Tuftene ligger ved 
innmark i en åpning omgitt av bjørkeskog.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 220740: Flint i prøvestikk.  
Verneverdi: Uavklart. 

Vesentlige verdier er tilknyttet Id 214635. Steinalderlokaliteten har høy forklaringsverdi, er visuelt 
godt tilgjengelig og ligger fint i terrenget. Det er få kjente slike lokaliteter i området og lokaliteten 
vurderes å inneha stor verdi. I tillegg er det i planområdet og blitt funnet flint i prøvestikk i 2016. 
Syllsteinstuftene er en forholdsvis vanlig forekommende kulturminnetype og har begrenset 
kunnskapsverdi. Kulturmiljøet avspeiler aktivitet og bosetning i ulike perioder. Kulturmiljøet 
vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 70: Årbogen (Id 214635) sett mot sørøst. Foto: Mikael Cerbing ©Troms fylkeskommune. 

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Samtlige lokaliteter ligger i planlagt trasé og forventes ødelagt 
grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i Årbogen grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang for kulturmiljøet.  

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Figur 71: Kulturminner i kulturmiljø Årbogen. 

 

8.5.1.3 Kulturmiljø Breineset 
Kulturmiljøet består av tre lokaliteter som er automatisk fredet.  

• Id 214642: Steinalderboplass som ligger omkring 26-28 moh. og vurderes å være fra siste halvdel 
av eldre steinalder. Prøvestikk resulterte i avslagsmateriale og en skraper av bergkrystall, flint og 
chert. Lokaliteten ligger i jordbruksareal.  

• Id 214636: Ildsted, datert til steinalderen. Lokaliteten ble gravd ut under §9 undersøkelse og 
regnes som ferdig undersøkt. Undersøkelsene antydet at ildstedet er brukt flere ganger.  

• Id 214645: Steinalderboplass som ligger i det som nå er dyrket mark omkring 25-28 moh. på en 
terrasse. Sjakting og prøvestikk resulterte i avslagsmateriale og en skraper av flint, bergkrystall og 
chert. Funnmateriale og høyde over havet tyder på at lokaliteten dateres til siste del av eldre 
steinalder. Funnmengden (40) tyder videre på at området har vært i bruk over et lengre tidsrom 
og/eller besøkt flere ganger. 

Kulturminnelokalitetene utgjør en samlet kontekst og er representative for epoken. 
Steinalderlokaliteter er tidligere lite kjent i dette området. Kulturmiljøet vurderes å ha stor 
kunnskapsverdi og innehar bruksverdi med tanke på formidling. En av lokalitetene er ferdig 
undersøkt og deler av kulturmiljøet ligger i dyrket mark. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av 
foreliggende opplysninger, å ha middels til stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokalitetene kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av betydning for kulturmiljøet i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

Figur 72: Kulturminner i kulturmiljø Breineset. 
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8.5.1.4 Kulturmiljø Haukebø 1 
Kulturmiljø bestående av en lokalitet med to automatisk fredede kulturminner.  

• Id 214631: Lokalitet fra jernalder bestående av to kullgroper. Kulturminnene kan ses i 
sammenheng med flere større funn, herunder gravhauger, som ligger utenfor planområdet.  

Kulturmiljøet innehar kunnskapsverdi og inngår i en større sammenheng. Kulturmiljøet vurderes, på 
bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Kulturminnene forventes ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Det 
planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket forventes å ødelegge kulturminneverdiene i Haukebø 1 grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å få stort 
negativt omfang. 

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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Figur 73: Kulturminne i kulturmiljø Haukebø 1 

 

8.5.1.5 Kulturmiljø Haukebø 2 
Kulturmiljøet omfatter to registrerte bygninger som ikke er fredet. 

 

Figur 74: Bygninger (Id 1901 102 9 og 1901 102 10) på Haukebø. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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• Id 1901 102 9: Våningshus fra siste del av 1800-tallet. 
• Id 1901 102 10: Fjøs fra siste del av 1800-tallet. 

Kulturmiljøet omfatter to eldre bygninger tilknyttet gårdsbosetning. Bygningsmassen er vedlikeholdt. 
Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Haukebø 2.   

 

8.5.1.6 Kulturmiljø Brattli 
Kulturmiljø bestående av en lokalitet med automatisk fredede kulturminner og en lokalitet som ikke 
er fredet.  

• Id 214605: Lokalitet bestående av ti fangstgroper, to čilla/bogastiller og et ildsted. Anlegget er 
strategisk anlagt langs Mølnkollens høyeste punkt, og følger ryggen i retning sør-nord. I vest 
heller det ned til et større myrområde, mens det i øst er en bratt li ned til dagens bebyggelse. I 
sør avgrenses lokaliteten av en relativt bratt helning ned til et bekkefar. I nord heller åsryggen 
lett, før det går over til en bratt skråning. Midt langs åsryggen er det en liten flate i vest. Her 
ligger det et lite ildsted, omkring 25 meter vest for fangstgropanlegget. Gropene i anlegget er 
relativt grunne uten veldig tydelige voller.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214577: Liten grop som er 2,5 x 2 meter stor og 0,4 meter dyp. Gropen er vurdert å være 
etterreformatorisk. Gropen ligger på en liten flate i en bratt vestvendt skråning.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

Vesentlige verdier i kulturmiljøet er tilknyttet fangstanlegget (Id 214605). Kulturmiljøet ligger fint i 
terrenget og inngår i en større helhetlig kontekst. Kulturminnene er representative for funksjon og 
epoke. Det er ikke kjent mange fangstanlegg i området og kulturmiljøet er viktig i lokal og regional 
sammenheng. Miljøet har betydelig kunnskaps- og opplevelsesverdi. Kulturmiljøet vurderes, på 
bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 75: Fangstgrop (Id 214605.9) på Brattli. Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og store deler av 
miljøet står i fare for å ødelegges. Når det gjelder Id 214605 ligger enkeltminne 1 og 2 helt eller delvis 
i planområdet. Disse to forventes ødelagt, mens de øvrige forventes skadet eller ødelagt grunnet 
anleggsaktivitet. Betydelige kulturminneverdier i miljøet kan komme til skade eller bli ødelagt i 
anleggsfasen noe som vil forringe kulturmiljøet i betydelig grad. Det planlagte tiltaket forventes å få 
stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  
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Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

 

 

Figur 76: Kulturminner i kulturmiljøene Brattli og Haukebø 3. 

 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

186 

8.5.1.7 Kulturmiljø Haukebø 3 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter med automatisk fredede kulturminner.   

• Id 214646: Steinalderboplass som ligger 24-27 moh. ved det som ved noen få meter høyere 
vannstand enn i dag har vært en bred vik. Lokaliteten ligger forholdsvis åpent til i en svakt øst- og 
sørvestvendt helning, delvis i dyrket mark og delvis i blandingsskog. Sjakting og prøvestikk har 
resultert i funn av avslagsmateriale og et flekkefragment av flint, bergkrystall, chert, kvartsitt og 
kvarts. Høyde over havet tilsier en datering i sen eldre steinalder. Området hvor lokaliteten ligger 
er preget av moderne aktivitet (jordbruksaktivitet, torvuttak).  

• Id 59375: Steinalderboplass som ligger omkring 20 moh. og dekker et omkring 30 x 15 meter 
stort område. Ved veiarbeid ble det i 1921 funnet noen skifersaker her som sannsynligvis er 
tilknyttet en boplass. I 1984 ble det observert flere runde forsenkninger som da ble tolket som 
mulige utpløyde steinaldertufter. Det ble ved §9 undersøkelsene i 2015 ikke funnet rester av 
denne lokaliteten.  

Steinalderlokaliteter er tidligere lite kjent i dette området. Kulturminnene er representative for 
funksjon og epoke. Kulturminnelokalitetene er imidlertid preget av aktivitet i nyere tid. Kulturmiljøet 
vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha middels verdi.  

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet kommer i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som helhet 
står i fare for å ødelegges. Lokaliteten Id 214646 ligger i planlagt trasé og forventes ødelagt grunnet 
anleggsaktivitet. Området hvor Id 59375 ligger forventes også berørt av tiltaket, men 
kulturminneverdier i området er trolig allerede delvis borte grunnet jordbruksaktivitet. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

187 

8.5.1.8 Kulturmiljø Lamoen 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet og en ikke fredet.  

• Id 214625: Fangstanlegg bestående av 15 fangstgroper og fire čilla som ligger på en morenerygg 
med godt utsyn mot Tjeldsund og Gausvikdalen i vest. I øst går terrenget bratt ned til dagens 
bebyggelse, mens det i vest er preget av våt- og myrområder. I nord avsluttes ryggen på en smal 
brink med bratte skrenter i øst, nord og delvis vest. I sør avsluttes ryggen av et hellende landskap 
som går ned til et våtområde. Terrenget er lett kupert med enkelte bergfremspring. 
Fangstanlegget ved Brattli (Id 214605) ligger ca. 500 meter sør for dette anlegget.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214911: Grop med en diameter på 0,8 meter som ligger i en østvendt helning. Lokaliteten kan 
trolig ses i sammenheng med fangstanlegget på Lamoen (Id 214625). 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet ligger fint i terrenget og inngår i en større helhetlig kontekst. Kulturminnene er 
representative for funksjon og epoke. Det er ikke kjent mange fangstanlegg i området og 
kulturmiljøet er viktig i lokal og regional sammenheng. Kulturmiljøet innehar kunnskaps- og 
bruksverdi (pedagogisk verdi). Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å 
ha stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Figur 77: Kulturminner i kulturmiljø Lamoen. 
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Anleggsfase 
Planområdet kommer i konflikt med kulturmiljøet i anleggsfasen. Deler av Id 214625 ligger innenfor 
planområdet og det er en viss fare for at enkeltminnene 18 og 19 kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Anleggsaktivitet forventes å kunne bidra til at Lamoen forringes. Det planlagte 
tiltaket forventes å få middels negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få 
middels negativt omfang. Hålogalandsvegen vil komme til å ligge i områder like øst for kulturmiljøet 
noe som trolig vil medføre mer støy ettersom det ikke er vei her i dag. 

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

 

8.5.1.9 Kulturmiljø Storelva 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214655. Løsfunn som sannsynligvis er utvasket fra et område lenger oppe i terrenget. Funnet 
er muligens en knekt flekke av grå kvartsitt (Ts 15209.1). 

Området hvor funnet ble gjort er generelt en del forstyrret av nyere tids aktivitet. Kulturmiljøet 
vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase 
Lokaliteten er et funnsted i riggområde. Området er generelt forstyrret og selv om det påregnes 
ytterligere forstyrrelse av området grunnet anleggsaktivitet forventes dette i begrenset grad å 
påvirke lokaliteten i negativ forstand.  

Driftsfase 
Det forventes ikke endring av betydning. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

 

Figur 78: Kulturminner i kulturmiljøene Storelva og Smedbakken. 

 

8.5.1.10 Kulturmiljø Smedbakken 
Kulturmiljøet består av en registrert eldre bygning som ikke er fredet.  

• Id 1901 102 17: Våningshus fra sent 1800-tall.  

Kulturmiljøet innehar bruksverdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, 
å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet og det er begrenset fare for at lokaliteten kan komme 
til skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang 
for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet.  

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.5.1.11 Kulturmiljø Gausvik 
Kulturmiljøet består av fire automatisk fredete lokaliteter. 

 

Figur 79: Oversiktsbilde over Gausvik tatt ved hjelp av drone. Foto: Bård Andreassen ©Troms fylkeskommune. 
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• Id 214615. Steinalderboplass på omkring 30 x 50 meter som ligger omkring 50 moh. på et nes inn 
mot Gausvannet. Tydelig lokalitet med stor forklaringsverdi.. Det ble gjort 11 positive prøvestikk 
hvor det først og fremst ble funnet avslagsmateriale av flint, men også noen retusjerte avslag, 
flekker, avslag av chert og kvarts samt en pilspiss av flint. Lokaliteten er på bakgrunn av 
funnsammensetning og høyde over havet datert til eldre steinalder.  

• Id 214632: Lokalitet med minimum 25 strukturer i bakken: stolpehull, groper, ovner og minst et 
ildsted. Boligstrukturer er ikke bekreftet, men det er muligens minst ett hus i lokalitetens sørlige 
del. Undersøkelsene tyder på flere bruksfaser.  

• Id 214627: Steinalderlokalitet som følger elven, men ellers er vanskelig å erkjenne ut fra 
terrenget. Fire positive prøvestikk resulterte i funn av flint og chert (Ts 15231.1-4). Lokaliteten er 
på bakgrunn av funnsammensetning og høyde over havet datert til eldre steinalder. 

• Id 214621. Mindre steinalderlokalitet ved elvebredden. Lokaliteten er avgrenset gjennom to 
prøvestikk i nedkant av en klippe. Det ble gjort syv funn, seks avslag og en mikroflekke av flint (Ts 
15208.1-4). Lokaliteten er på bakgrunn av funnsammensetning, høyde over havet og størrelse 
tolket som en knakkeplass fra eldre steinalder. 

Kulturmiljøet består av flere ulike lokaliteter som utgjør en samlet kontekst. Kulturmiljøet innehar 
stor tidsdybde og er et sjeldent og verdifullt funn i området. Særlig lokaliteten mot Gausvandet har 
stor formidlingsverdi og ligger fint på et nes mot innsjøen. Kulturmiljøet er av nasjonal verdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i sin helhet innenfor planområdet, men Hålogalandsvegen planlegges her lagt i 
tunell. Tunnelpåhugg D i Gausvik er i overkant av 100 vest-sørvest for kulturmiljøet og det forventes 
ikke endring av betydning i anleggsfasen.   

Driftsfase 
Hålogalandsvegen planlegges lagt i tunell i dette området og det forventes ikke endring av betydning 
i driftsfasen.  

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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Figur 80: Kulturminner i kulturmiljø Gausvik. 

 

8.5.1.12 Kulturmiljø Gamtoften 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med automatisk fredede kulturminner.  

• Id 38685: Lokalitet bestående av fire etterreformatoriske gammetufter som ligger på 
gressbevokste knauser i innmark. Tuftene er ovale og har voller som er 1 m brede og 0,4 meter 
høye. De to vesentligste tuftene ligger tett ved hverandre.  

Kulturminnene er av en type som er vanlig forekommende i området, men de representative for sin 
tid. Tuftene utgjør en felles kontekst og innehar kunnskaps- og opplevelsesverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha middels verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i sin helhet innenfor planområdet, men Hålogalandsvegen planlegges her i tunell 
DJ til Tjeldsund bro. Det forventes ikke endring av betydning i anleggsfasen.   

Driftsfase 
Hålogalandsvegen planlegges lagt i tunnel i dette området og det forventes ikke endring av betydning 
i driftsfasen.  
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.5.1.13 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 10 funnet grunnlag for å definere til sammen 12 kulturmiljøer som avspeiler 
aktivitet og bosetning fra eldre steinalder og opp til i dag. Kulturmiljøer i området innehar betydelige 
kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning fra steinalderen. Lokalitetene i Gausvik innehar i 
så måte stor verdi. Det er også kjent spor etter jakt og fangst. Lokaliteter fra steinalder er tidligere i 
liten grad kjent i dette området og det er ikke kjent mange fangstanlegg her. Dette bidrar til at 
miljøene er viktige ikke bare i lokal og regional sammenheng, men også nasjonalt. 
Kulturminneverdier i området står i fare for å skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. 
Negative konsekvenser av tiltaket er forventet for Kveldro, Årbogen, Breineset, Haukebø1, Brattli, 
Haukebø 3 og Lamoen. Betydelige verdier i Gausvik forventes ikke berørt ettersom Hålogalandsvegen 
planlegges lagt i tunnel gjennom området. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige 
tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes tiltaket å få 
liten til middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 10. 

Parsell 10 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Kveldro  Liten Lite negativt Liten negativ 

- 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Årbogen Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Breineset Middels-
Stor 

Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Haukebø 1 Liten Stort negativ Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Haukebø 2 Liten Utenfor – 
ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Brattli Stor Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Haukebø 3 Middels Stort 
negativt 

Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Lamoen Stor Middels 
negativt 

Middels 
negativ 

- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 
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Storelva Liten Intet Ubetydelig 
0 

 

Smedbakken Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Gausvik Stor Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i 
tunnel 

Gamtoften Middels Intet Ubetydelig 
0 

Hålogalandsvegen vil her gå i 
tunnel 

Samlet 
konsekvens  

  Liten/Middels 
-/- - 

 

Tabell 29: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 10. 

 

8.5.1.14 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet.  

Parsell 10 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D16      
D17      
D31      
D32      
Tabell 30: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 10. 
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8.5.2 Parsell 11: Rundkjøring i tunnel Tjeldsund bro - Sørvik 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen åtte kulturmiljø i parsell 11. 

 

Figur 81: Kulturmiljø i tilknytning til parsell 11. 
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8.5.2.1 Kulturmiljø Avløysninga 
Kulturmiljøet består av fire automatisk fredete lokaliteter samt fire eldre bygninger/ruiner som ikke 
er fredet.  

 

Figur 82: Deler av utmarksgjerde, Id 214652. Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 

• Id 214652: Utmarksgjerde konstruert av stein og torv som samlet har en totallengde på 1,6 km. 
Gjerdet består av ett hovedgjerde med armer. Gjerdet følger terrenget og flere steder er 
terrenget aktivt brukt som en del av gjerdet. En del av gjerdet er brutt opp av dagens E10. Ved 
hovedgjerdet står en skjellstein med markert kryss. Det er muntlig tradisjon på hvem som har 
bygget gjerdet. Noen forteller om en sterk dansk mann som reiste rundt i området på 1800-
tallet; en annen informant opprinnelig fra gården Avlysingen mente det var omreisende svenske 
gruvebusser som bygget gjerdet midt på 1800-tallet. Bakgrunnen for gjerdet er trolig mangfoldig; 
ett var å ha adskilte beiter for husdyrene mellom gårdene, en annen er at det ved Avløysinga var 
et kjent vadested for flytting av tamrein som var i bruk opp til 1930. Trolig var det viktig å føre 
flokken innover fjellet på sørsiden av gjerdet mot Storvannet og Gausvikområdet som tidligere 
var kjent for samisk bosetning.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214514: Sirkulær gammetuft som er 3,8 x 4,2 meter stor med opp til 0,25 meter høy voll. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214550: Ildsted i form av en kraftig oppmuring som er omkring 25 cm i vest, sør og øst. 
Ildstedet kan være tilknyttet alt fra ferdsel, fiske eller flytting med rein over sundet til rekreasjon.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 220741: Flintavslag og skifer i tre funnførende prøvestikk.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

197 

• Id 1901 103 1: Våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 
• Id 1901 103 7: Fjøs fra siste halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). Bygningen er revet. 
• Id 1901 103 8: Våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 
• Id 1901 103 9: Ruin etter jordkjeller fra siste halvdel av 1800-tallet (tredje kvartal). 

Kulturmiljøet består av flere lokaliteter og bygninger som avspeiler både gårdsbosetning og 
reindriftssamisk aktivitet i området. Kulturmiljøet ligger i et område med mange kulturminner og bør 
ses i sammenheng med gårdsmiljøer og tufter som ligger uten for planområdet. Gjerdet har stor 
betydning for områdets og samisk kulturhistorie. Kulturmiljøet innehar kunnskaps- og symbolverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

 

Figur 83: Kulturminner i kulturmiljø Avløysinga. 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger for en stor del innenfor planområdet, men Hålogalandsvegen planlegges her i 
tunnel jN fra rundkjøring i tunnel til Leikvik. Imidlertid ligger Id 220741 og Id 214652 i eller nær inntil 
riggområde. Det forventes få endringer av betydning i anleggsfasen.   

Driftsfase 
Hålogalandsvegen planlegges lagt i tunnel i dette området. Det forventes ikke endring av betydning i 
driftsfasen.  

 

 

Konsekvens: Lite negativt (-) 

 

8.5.2.2 Kulturmiljø Rysletta 
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet lokalitet og et ikke fredet kulturminne.  

• Id 214630. Steinalderlokalitet. Det ble under undersøkelsene tatt 6-7 positive prøvestikk. Deler 
av lokaliteten er fjernet på grunn av grusuttak og kulturmiljøet er forstyrret.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 220908: Sjå/utmarkstuft. 
Vernestatus: ikke fredet. 

Kulturmiljøet innehar kunnskapsverdi. Lokaliteten er forstyrret av moderne aktivitet tilknyttet 
grustak. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger innenfor planområdet. Det er en viss fare for at lokalitetene kan komme til skade 
grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Kulturmiljøet er dog allerede betydelig forstyrret av moderne aktivitet. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet.  

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

Figur 84: Kulturminne i kulturmiljø Rysletta. 

 

8.5.2.3 Kulturmiljø Falkåskollen 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter med uavklart vernestatus.  

• Id 214659: Ett positivt prøvestikk, datert til steinalder.  
• Id 214661: Ett positivt prøvestikk, datert til steinalder. 
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Lokalitetene omfatter trolig løsfunn fra utvaskingslag. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av 
foreliggende opplysninger, å ha liten verdi.   

Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å forringes i betydelig grad. Lokaliteten Id 214659 ligger i planlagt trasé og 
forventes ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Id 214661 ligger i planområdet og ligger i så måte utsatt 
til. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få 
middels til stort negativt omfang.  

 

Figur 85: Kulturminner i kulturmiljø Falkåskollen. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.5.2.4 Kulturmiljø Fauskevåg1 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter som begge er automatisk fredet. 

 

Figur 86: Fauskevåg 1, Id 214628, sett mot nordvest. Foto: Mikael Cerbing ©Troms fylkeskommune. 

 

• Id 214641: Steinalderlokalitet beliggende omkring 400 meter vest for dagens kystlinje i 
Fauskevågen. Det er gjort flere funn av flekke- og avslagsmateriale, deriblant en mikroflekke med 
retusj og en flekkeskraper, omkring 46-47 moh. på en skrånende flate på en nord-sørgående bred 
rygg. Høyde over havet og funnsammensetning tyder på en datering til midten av eldre 
steinalder.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214628: Bosetnings- og aktivitetsområde fra eldre steinalder som ligger omkring 41-43 moh. 
på en naturlig hylle i daværende bukt. Syv positive prøvestikk resulterte i en betydelig mengde 
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funn, for det meste avslagsmateriale av flint men også kvartsitt og chert. Funnsammensetning 
samt høyde over havet tyder på en datering til steinalder.   
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Begge lokaliteter inngår i en kontekst, de ligger fint og lett tilgjengelig i terrenget og har stor 
kunnskaps- og formidlingsverdi. Spor etter aktivitet og bosetning i steinalder er tidligere i begrenset 
grad registrert i dette området. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å 
ha stor verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Lokalitetene Id 214641 og 214628 ligger i planlagt trasé og 
forventes ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang 
for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Meget stor negativ (- - - -) 
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Figur 87: Kulturminner i kulturmiljø Fauskevåg 1. 

 

8.5.2.5 Kulturmiljø Fauskevåg 2 
Kulturmiljøet består av en registrert bygning som ikke er fredet. 

• Id 1901 103 15: Sommerfjøs som nå er revet. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminneverdiene i området er borte. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende 
opplysninger, å ha liten verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

I og med at registrerte kulturminneverdier i dag er fjernet vurderes ikke omfang og konsekvens for 
Fauskevåg 2.  

 

8.5.2.6 Kulturmiljø Ramnfløya 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter som er automatisk fredet.  

• Id 214638: Stor steinalderlokalitet som ligger 40-41 moh. i det som ved en høyere vannstand har 
vært en vik. Lokaliteten ligger datidens bukt, godt skjermet av øyer mot utsiden. Funnene er 
orientert til en liten utstikker på en ujevn og dårlig markert nordøstvendt terrasse. Lav spredning 
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av funn, totalt ble det funnet seks avslag i flint, samt høyde over havet gir grunnlag for en 
tolkning i retning av et kortvarig oppholdssted i eldre steinalder.   
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214640: Steinalderlokalitet som har ligget lunt til i det som ved 20-40 meter høyere vannstand 
har vært en slakt skrånende østvendt vik. Prøvestikk har avdekket tre «sentrale funnområder» på 
omkring 23 moh., 24-28 moh. og 32-35 moh. Undersøkelsene resulterte i 87 funn fortrinnsvis av 
flint; funnmaterialet omfatter avslag samt flere gjenstander, deriblant skrapere og flekker hvorav 
to mikroflekkefragment. Funn av mikroflekker antyder en datering til midtre del av eldre 
steinalder for det høyest liggende feltet, mens de to øvrige trolig dateres til siste del av eldre 
steinalder. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturminnene er representative og gode eksempler på steinalderbosetning i området. Spor etter 
aktivitet og bosetning i steinalder er tidligere i begrenset grad registrert i dette området 
Kulturminnene innehar kunnskapsverdi og pedagogisk verdi. Særlig Id 214640 ligger fint i terrenget 
og har stor formidlingsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha 
stor verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

 

 

Figur 88: Kulturminner i kulturmiljø Ramnfløya. Kulturmiljø Fauskevåg 2 er også angitt. 
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Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Ramnfløya. 

 

8.5.2.7 Kulturmiljø Halsebø 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 38786: Løsfunn, skiferøks fra yngre steinalder.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Veg m/skråningsutslag vil komme i direkte konflikt med området hvor funnet er gjort. I og med at 
gjenstandsmaterialet er fjernet forventes ikke anleggsaktivitet å medføre endring av betydning for 
kulturmiljøet.  

Driftsfase 
Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det forventes ikke 
endring av betydning i driftsfasen. 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
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8.5.2.8 Kulturmiljø Halsebømarka 
Kulturmiljøet består av tre lokaliteter med hver et kulturminne. Et kulturminne har uavklart 
vernestatus, de andre to er ikke fredet.  

• Id 159421: Utmarksgjerde av torv- og stein som er 1,3 km langt, opptil 1,2 m høyt og opptil 2 m 
bredt. Gjerdet består av jord og stein lagt i lag med flate stein mellom noen av lagene. Stedvis er 
gjerdet kun bygget opp av stein. Gjerdet følger ikke moderne eiendomsgrenser eller grense 
mellom dagens innmark/utmark. Den sørvestligste delen ved Vikevatnet ser dog ut til å ha blitt 
tilpasset eller endret ved bygging av hytte. Med unntak av den sørvestligste delen ved Vikevatnet 
anslås gjerdet å være over 100 år. Informanter i området visste ikke når gjerdet var bygget, men 
eldre informanter oppvokst i området forklarte at gjerdet hadde stått der i deres barndom. 
Plasseringen tyder ikke på at det er bygget av reindriftsutøvere for å lede rein. Utmarksgjerdet 
tilhører trolig eldre gårdsdrift men er sannsynligvis også laget for å sperre reinsdyr ute fra flere 
gårders innmark/utmark og har dermed betydning for samisk historie i området.  
Vernestatus: Uavklart.  

• Id 159432: Rydningsrøys som er 8 x 5 meter stor og opptil 1,2 meter høy. Røysen består av en 
mengde mindre steiner med en del større steiner rundt som fungerer som støtte. En del av det 
nordøstre hjørnet er fjernet i nyere tid. Er sannsynligvis ryddet fra eldre overgrodd potetland 
som ligger på nord- nordvestsiden. Røysen ligger like ved en sommerfjøs som skal være oppført 
på 1920-tallet. 
Vernestatus: Ikke fredet 

• Id 159435: Sommerfjøs. Rektangulær mur på 12 x 8 m. Opptil 1,5 m høy, tørmurt med større og 
mindre steiner og hellere. En steinhaug som kan være rester etter mur eller en eldre 
rydningsrøys ses på nordsiden av muren.  
Vernestatus: Ikke fredet 

Kulturmiljøet er tilknyttet gårdsbosetning i området og omfatter kulturminner som er vanlig 
forekommende, om enn representative. Kulturmiljøet innehar en viss kunnskaps- og symbolverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten til middels verdi.   

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å forringes i noen grad. Deler av Id 159421 tangeres av planlagt veg 
m/skråningsutslag og kulturminnet forventes å skades. Øvrige kulturminner i miljøet ligger utenfor 
planområdet og forventes ikke berørt av anleggsaktivitet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å skade deler av kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å 
kunne få lite negativt omfang for Halsebømarka.  
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

Figur 89: Kulturminner i kulturmiljøene Halsebø og Halsebømarka. 

 

8.5.2.9 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 11 funnet grunnlag for å definere til sammen åtte kulturmiljøer. 
Kulturmiljøene avspeiler aktivitet og bosetning fra eldre steinalder og opp til i dag. Særlige 
kulturminneverdier er tilknyttet Fauskevåg 1 og Ramnfløya som innehar betydelige verdier tilknyttet 
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aktivitet og bosetning i steinalder. Lokaliteter fra steinalder er tidligere i liten grad kjent i dette 
området. Forventede negative konsekvenser er særlig tilknyttet Avløysinga og Fauskevåg 1 som 
forventes ødelagt i anleggsfasen. Samlet konsekvens tar hensyn til at det er betydelig verdier 
tilknyttet dette miljøet som forventes ødelagt som følge av tiltaket. For øvrige kulturmiljø er 
forventede negative konsekvenser med unntak av Halsebømarka hvor kulturminneverdier forventes 
skadet, ubetydelige. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som vil 
forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes tiltaket å få liten til middels negativ 
konsekvens for kulturminneverdier i parsell 11. 

 

Parsell 11 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Avløysinga Stor Lite negativt Liten negativ  

- 
Hålogalandsvegen vil her stort 
sett gå i tunnel 

Rysletta Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Falkåskollen Liten Middels-Stort 
negativt 

Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Fauskevag 1 Stor Stort negativt Meget stor 
negativ 

- - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Fauskevåg 2 Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturminneverdiene er i dag 
borte 

Ramnfløya Stor Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Halsebø Liten Intet Ubetydelig 
0 

Funnlokalitet 

Halsebømarka Liten-
Middels 

Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels 
- - 

 

Tabell 31: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 11. 

 

8.5.2.10 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 11 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D19      
D20      
D21      
Tabell 32: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 11. 
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8.5.3 Parsell 12: Sørvik – Jekteholtet/Ruggevika 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen fire kulturmiljø i parsell 12. 

 

Figur 90: Kulturmiljø i parsell 12. 
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8.5.3.1 Kulturmiljø Sørvikvågen 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter med automatisk fredete kulturminner og en registrert bygning 
som ikke er fredet.  

• Id 214633: Sørvikvågen er en stor lokalitet hvor maskinell sjakting avdekket en rekke strukturer 
fra jernalder – tidlig middelalder. Det er funnet kokegroper og flere stolpehullsrekker noe som 
tyder på at det har ligget flere hus i området. Totalt ble det dokumentert 49 strukturer (se 
registrant for videre beskrivelser). Området har tydelige strukturer og er godt avgrenset i 
terrenget.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 9349: Oval gårdshaug fra middelalder som måler 120 x 70 meter og har et svartjordslag på 1,5 
meter. Bygdeveien som tar av fra riksveien går midt i haugen i dens lengderetning.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 1901 105 11: Bolighus fra siste del av 1800-tallet. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

 

Figur 91: Strukturer i sørlig del av sjakt, Sørvikvågen nord. Foto: Mikael Cerbing ©Troms fylkeskommune. 

 

Kulturmiljøet innehar stor tidsdybde ettersom kulturminnene avspeiler aktivitet og bosetning over 
lang tid. Det er sjeldent at det gjøres funn av så mange kulturminner i sammenheng fra epoken i 
området. Kulturmiljøet har stor formidlings- og kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn 
av foreliggende opplysninger, å ha stor verdi.   

Liten                Middels                Stor 
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Figur 92: Kulturminner i kulturmiljø Sørvikvågen. 

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å forringes vesentlig. Store deler av lokaliteten Id 214633 forventes ødelagt 
ettersom den ligger i riggområde. Id 9349 tangeres av planområdet. Kulturminneverdier kan komme 
til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt 
omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang for Sørvikvågen. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg i området 
og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 
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Konsekvens: Meget stor negativ konsekvens (- - - -) 

 

8.5.3.2 Kulturmiljø Melvik 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med ett automatisk fredet kulturminne.  

• Id 38760: Gårdshaug fra middelalder som er 75 x 60 meter stor og tilnærmet rund. Gårdshaugen 
er en markert gårdshaug med 2-3 meter tykt kulturlag. Haugen er forholdsvis jevn oppå og har 
vært pløyd flere ganger.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Gårdshauger er en kjent kulturminnetype langs kysten i Nord-Norge og innehar således både lokal og 
regional verdi. Kulturminnet er representativt og innehar kunnskaps- og bruksverdi (pedagogisk 
verdi). Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha middels til stor verdi.  

Liten                Middels                Stor 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger delvis i planområdet. Det er en viss fare for at deler av lokaliteten kan komme til 
skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Det er i dag veg i området og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for 
øvrig.  
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

Figur 93: Kulturminner i kulturmiljøene Melvik og Smålia. 
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8.5.3.3 Kulturmiljø Smålia 
Kulturmiljøet består av en tidligere registrert lokalitet som ikke ble funnet igjen ved fylkets 
undersøkelse. Lokaliteten er registrert som automatisk fredet. 

• Id 59381: Boplass fra steinalderen med funn også fra middelalderen og nyere tid. Materialet 
omfatter bl.a. 30-40 slipte skifergjenstander. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av foreliggende opplysninger, å ha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i riggområde. Lokaliteten ble ikke gjenfunnet ved undersøkelser i 2015 og ifølge 
Troms fylkeskommune (pers med) er funnstedene trolig et annet sted enn det som er avmerket i 
Askeladden. Det planlagte tiltaket forventes derfor ikke å medføre endring av betydning for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket forventes ikke å medføre endring av betydning for kulturmiljøet.  

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.5.3.4 Kulturmiljø Bjørnhaugen 
Kulturmiljøet består av fire lokaliteter hvorav ev tre er automatisk fredet og ett som ikke er fredet.  

• Id 214629: Lokalitet fra eldre steinalder, som ligger fint avgrenset på en rygg omkring 43-46 moh. 
Stort område hvor prøvestikk resulterte i avslagsmateriale av bl.a. grov chert.   
Vernestatus: Automatisk fredet.  

• Id 214637: Bosetnings- og aktivitetsområde på en terrasse som ligger i et område som har vært 
en vik. Prøvestikk i området 33 -34 moh. resulterte i funn av avslagsmateriale i chert og flint. 
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Avslagsmaterialet og lokalitetens høyde over havet antyder en datering til siste halvdel av eldre 
steinalder.  
Vernestatus: Automatisk fredet 

• Id 214657: Lokalitet hvor det er gjort ett enkeltfunn (endeskraper av flint) fra steinalder i 
prøvestikk. Lokaliteten ligger i den samme «vika» som Id 214637.   
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 214634: Maskinell sjakting avdekket flere strukturer i områder 44-45 moh. Undersøkelsen 
avdekket seks mulige stolpehull og en grop.  
Vernestatus: Automatisk fredet  

 

Figur 94: Bjørnhaugen, Id 214634, sett mot sørvest. Foto: Mikael Cerbing ©Troms fylkeskommune. 

 

Kulturmiljøet består av flere lokaliteter som ligger i nærheten av hverandre og som utgjør en samlet 
kontekst. Verdien på de ulike lokalitetene varierer noe, hvor først beskrevne lokalitet er den mest 
verdifulle med stor opplevelses- og kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på bakgrunn av 
foreliggende opplysninger, å ha middels til stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier og miljøet som helhet står i fare 
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for å forringes grunnet anleggsaktivitet. Lokaliteten Id 214637 ligger i riggområde og kommer i 
direkte konflikt. Betydelige verdier er tilknyttet denne lokaliteten. Øvrige lokaliteter ligger helt eller 
delvis innenfor planområdet og det vil være en viss fare for at de kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få 
middels til stort negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

 

 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

217 

Figur 95: Kulturminner i kulturmiljø Bjørnhaugen. 

8.5.3.5 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er innenfor parsell 12 funnet grunnlag for å definere til sammen fire kulturmiljø. Flere miljø 
innehar kulturminneverdier som er viktig ikke bare i lokal og regional sammenheng, men også 
nasjonalt. Betydelige kulturminneverdier i området avspeiler aktivitet og bosetning fra eldre 
steinalder samt middelalder. Sørvikvågen skiller seg ut som særlig verdifullt ved å omfatte forskjellige 
aktivitet- og bosetningsspor fra et lengre tidsrom. Samlet konsekvens tar hensyn til at det er 
betydelig verdier tilknyttet miljøene som forventes skadet og forringet som følge av tiltaket. For 
øvrige kulturmiljø er forventede negative konsekvenser små eller ubetydelige. Innvirkning i 
anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. 
Samlet sett forventes tiltaket å få liten til middels til stor negativ konsekvens for kulturminneverdier i 
parsell 12. 

Parsell 12 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Sørvikvågen Stor Stor negativt Meget stor 

negativ 
- - - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Melvik Middels-
Stor 

Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Smålia Liten Intet Ubetydelig  
0 

 

Bjørnhaugen Middels-
Stor 

Middels-Stor 
negativt 

Stor negativ  
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels/Stor 
negativ 
- -/- - - 

 

Tabell 33: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 12. 

 

8.5.3.6 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 12 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D23      
D33      
D34      
Tabell 34: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 12. 

 

8.5.4 Samlet konsekvens Harstad kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare for å 
bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som 
vil kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Harstad kommune er det vektlagt at verdifulle kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt 
som følge av tiltaket.  
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Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 10  Liten/middels negativ  

-/- - 
Parsell 11  Middels negativ 

- - 
Parsell 12  Middels/stor negativ 

-/-- 
Samlet konsekvens Harstad kommune   
Tabell 35: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Harstad kommune. 

 

8.5.5 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge 
av anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Årbogen, 
Haukebø 1, Brattli, Haukebø 3, Lamoen, Falkåskollen, Fauskevåg 1, Halsebømarka, Sørvikvågen og 
Bjørnhaugen. Dette gjelder både automatisk fredete og ikke fredete kulturminner. Det bør også 
bemerkes at kulturminner med uavklart vernestatus kommer i direkte konflikt med tiltaket. Dette 
gjelder for kulturmiljøene Lamoen og Halsebømarka. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner kan tiltaket ikke gjennomføres uten at det 
foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. Et avbøtende tiltak vil da nettopp være å søke 
dispensasjon fra kulturminneloven. En dispensasjon vil i de fleste tilfeller innebære en arkeologisk 
undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket for å 
forhindre direkte konflikt. Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative 
konsekvenser tilknyttet direkte konflikt unngås.  

• I de tilfeller der veg m/skråningsutslag eller riggområde kommer i direkte konflikt med 
automatisk fredete kulturminneverdier, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må 
da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder lokalitetene Id 
214635, 220740, 214631, 214632, 214605, 214646 i parsell 10, Id 214641, Id 220741 og 214628 i 
parsell 11, og Id 59381, Id 214633 og 214637 i parsell 12. Tiltaket kommer dessuten i direkte 
konflikt med Id 59375, men dette kulturminnet ble ikke gjenfunnet ved befaring i 2015. I tillegg 
bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå konflikt 
med automatisk fredete kulturminneverdier i planområdet: Id 214652.  

• Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier, uansett vernestatus, 
ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Konkrete tiltak kan være å informere 
entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av 
kulturminnelovens § 3. samt midlertidig å merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  
 

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag eller riggområde 
forventes å skades eller ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om 
dispensasjon fra kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke 
konsekvens av tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap 
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områdets og regionens forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i 
planområdet kan unngås i anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. I større 
sammenhengende kulturmiljøer vil det forringe miljøets verdi om noen kulturminner ødelegges, selv 
om andre kulturminner bevares og det anbefales å forsøke å bevare helhetlige kulturmiljø i størst 
mulig grad. 

 

8.5.6 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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8.6 Skånland kommune 

8.6.1 Parsell 13: Tjeldsund bru - Elvemo 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 11 kulturmiljø i parsell 13. 

 

Figur 96: Kulturmiljø i parsell 13. 
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8.6.1.1 Kulturmiljø Kvitnes 1 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet. Fem enkeltminner er registrert på 
lokaliteten.  

• Id 214788: Arran og teltringer som ligger i tilknytning til en kjent flyttveg hvor reinen brukte å 
svømme over Tjeldsundet. Siste registrerte flytting skjedde i 1932. Lokaliteten ligger på en lyng- 
og mosekledt bergrygg nordvest på Middagshaugen i et terreng som skrår vest mot 
Tjeldsundbrua.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturminnene er de eneste registrert som er knyttet til reinflyttingen over sundet og innehar derfor 
stor kulturhistorisk verdi. Kulturmiljøet har kunnskaps- og symbolverdi. Det ligger dessuten fint i 
terrenget og har stor opplevelses og formidlingsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels til stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturminner m/sikringssone ligger i planområdet og inntil riggområde og kan følgelig bli direkte 
berørt av tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det 
planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Kvitnes 1 kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det planlagte tiltaket 
forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 
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8.6.1.2 Kulturmiljø Kvitnes 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214794: Rektangulær steinkonstruksjon bygget opp av større steiner, hvorav fire er godt 
synlige. Vegg i sørøst er 50 cm bred og 25 cm høy. Strukturen antas å være fra 1900-tallet. 
Konstruksjonen ligger på en liten nordvestlig flate i et ellers vestvendt terreng. Det ligger en 3mm 
tykk streng over strukturen som muligens er et stolpefeste for løpestreng.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminnet er, ifølge registrant, trolig tilknyttet utmarksbruk etter 1916. Kulturmiljøet vurderes, på 
grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Kvitnes 2 kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan 
medføre en varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt 
omfang for kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi 
kulturminnet og det forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 97: Kulturminner i kulturmiljøene Kvitnes 1 og 2. 

 

8.6.1.3 Kulturmiljø Steinsland 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet og en eldre bygning som ikke er fredet.  

• Id 214656: Bosetnings- og aktivitetsområde. Det er avdekket tydelige grøfter, strukturer og 
stolpehuller ved sjakting. Det er også gjort funn av dyrebein og metall. Lokaliteten er vurdert til 
jernalder.   
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 1913 3 26: Naust fra siste del av 1800-tallet.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet ligger i et område som er rikt med funn fra ulike perioder og inngår dermed i en større 
kontekst med stor tidsdybde. Kulturmiljøet har stor kulturhistorisk betydning og høy kunnskapsverdi.  
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 98: Strukturer i sjakt. Id 214656. Foto: Johan-Terje Hole ©Troms fylkeskommune. 
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Anleggsfase 
Id 214656 m/sikringssone ligger i riggområde, mens  Id 1913 3 26 ligger på vestsiden i planområdet.   
Det må påregnes anleggsaktivitet området og kulturminneverdier kan følgelig bli direkte berørt av 
tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen.  

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Steinsland 2 kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 

 

8.6.1.4 Kulturmiljø Steinsland 1 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er fjernet. 

• Id 214658: Ildsted som ble påvist under prøvesjakting ved registreringer jf. § 9 av Troms 
fylkeskommune. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Lokaliteten ble gravd ut under §9 undersøkelse og regnes som ferdig undersøkt. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

I og med at registrerte kulturminneverdier i dag er borte vurderes ikke omfang og konsekvens for 
Steinsland 1.  
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Figur 99: Kulturminner i kulturmiljøene Steinsland 1, 2 og 3. 
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8.6.1.5 Kulturmiljø Steinsland 3 
Kulturmiljøet består av en lokalitet samt flere eldre bygninger som ikke er fredet. 

• Id 176409: Ferjeleie som består av to kaier på hver side av Tjeldsundet; Steinsland og Lilleng 
ferjekaier. Bruene har vippearmer samt brudekke og støttekaier bygd opp i tre. Ferjekaiene er 
ikke i bruk i dag og det er behov for vedlikehold. I nærheten er de eldre båtvorrene (steinkaier) 
som var i bruk frem til 1937 bevart.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 1913 3 67: Naust fra siste halvdel av 1800-tallet. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 1913 3 66: Naust fra tidlig 1900-tall. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Ved strandkanten vest for eksisterende vei/vegtrasé ligger ferjekaia og flere naust. Bebyggelse og 
kai/naustanlegg må ses i sammenheng. Steinsland er et tradisjonelt klyngetun som var en vanlig 
tunform i store deler av kystnorge. Omkring 1850 begynte utskiftingen og de aller fleste 
klyngetunene ble da oppløst. Klyngetun som på Steinsland er derfor et sjeldent syn i våre dager. 
Kulturmiljøet har høy lokal verdi samt regional verdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels til stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Figur 100: Naust ved Steinsland gamle fergekai. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Figur 101: Steinsland gamle fergekai (Id 176409). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

Anleggsfase 
Id 1913 3 66 og Id 1913 3 67 ligger i planområdet.  Id 176409 ligger utenfor planområdet. Det 
påregnes anleggsaktivitet i planområdet og kulturminneverdier kan følgelig bli direkte berørt av 
tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Steinsland 3 kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 
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8.6.1.6 Kulturmiljø Stauran 
Kulturmiljøet består av to automatisk fredete lokaliteter og tre som ikke er fredet.  

• Id 214782: Lokaliteten består av en tørrmur/fundament til brygge og to tørrmurte steingjerder. 
Muren er rundt 8 meter lang, med en høyde mellom 0,75 og 1,3 meter. De to steingjerdene er 
henholdsvis 43,5 og 50 m lange. Gjerdene ligger i overgangen mellom fjære og innmark, 
antakeligvis som en beskyttelse mot flomålet og ligger tett inntil gårdshaugen ved Stauran.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 18939: Gårdshaug på 12 x 18 meter som ligger i sørvestre del av et 40 x 25 meter stort platå. 
Her er det observert et par lave forhøyninger som muligens er rester etter tufter. Ved dyrkning er 
det iakttatt ildsted m.m. Gårdshaugen er arkeologisk undersøkt og datert til middelalderen.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 221135: Steingjerde på gml. innmark.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

• Id 221133: Steinfundament til bygning. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 221134: Gallostein. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet omfatter ulike kulturminnetyper som er representative for aktivitet og bosetning. 
Området har tidsdybde og er en viktig kulturhistorisk lokalitet lokalt og regionalt. Kulturmiljøet 
innehar kunnskaps- og bruksverdi (pedagogisk verdi). Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi.  

 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Med unntak for Id 221134, som ligger utenfor planområdet, vil de 
øvrige kunne forventes skadet og delvis ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Id 18939 ligger i, og Id 
221133 ligger inntil riggområde. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  
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Konsekvens: Middels/Stor negativ konsekvens (- -/- - -) 

 

Figur 102: Kulturminner i kulturmiljø Stauran. 

 

8.6.1.7 Kulturmiljø Vårli 
Kulturmiljøet omfatter en eldre bygning som ikke er fredet.  

• Id 1913 37 7: Våningshus fra første halvdel av 1900-tallet. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminneverdiene i miljøet innehar bruksverdi, men er vanlig forekommende. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 103: Bygning, Id 1913 37 7, på Vårli. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

Anleggsfase 
Id 1913 37 7 ligger i planområdet. Det påregnes anleggsaktivitet i området og kulturminneverdier kan 
følgelig bli direkte berørt av tiltaket. Kulturminnet kan komme til skade eller ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Vårli kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i anleggsfasen. Det 
er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det planlagte tiltaket 
forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes ikke endring av 
betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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Figur 104: Kulturminner i kulturmiljøene Vårli og Djuphavn. 

 

8.6.1.8 Kulturmiljø Djuphavn 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet samt eldre bygningsmasse som ikke er 
fredet. Her er det registrert til sammen seks enkeltminner og seks eldre bygninger. 

• Id 48568: Lokalitet med tre gammetufter. Den største tuften er 5 x 5 meter stor med mellom 0,8 
og 1,2 brede og 0,15 meter høye voller. Ved det nord-østlige hjørne av denne tuften ligger det en 
rydningsrøys. De to andre tuftene er 2 og 2,5 meter i diameter med opptil 0,3 meter høye voller.  
Vernestatus: ikke fredet 

• Id 221135: Ø-V orientert steingjerde som ligger på en gammel innmark i lett vestlig skrånende 
terreng. Gjerdet måler totalt 19m og strekker seg langs begge sider av elva. 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 68196: Lokaliteten omfatter en gårdshaug som er 40 x 20 meter stor og 0,5 m høy, en hustuft 
på 6 x 6 meter hvor det er funnet krittpiper og en nausttuft på 13 x 10 meter. Gårdshaugen er 
vurdert å være fra middelalder, nausttuften er førreformatorisk og hustuften etterreformatorisk. 
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Vernestatus: Automatisk fredet. 
• Id 1913 3 70: Sommerfjøs fra sent 1800-tall. Bygningen er revet/brent. 

Vernestatus: Ikke fredet. 
• Id 1913 3 71: Våningshus fra tidlig 1900-tall. Godt vedlikeholdt. 

Vernestatus: Ikke fredet. 
• Id 1913 3 72: Driftsbygning fra tidlig 1900-tall. Godt vedlikeholdt. 

Vernestatus: Ikke fredet. 
• Id 1913 3 73: Våningshus fra sent 1800-tall som i dag er i bruk som fritidsbolig. Godt vedlikeholdt. 

Vernestatus: Ikke fredet. 
• Id 1913 3 74: Stabbur fra tidlig 1900-tall. Godt vedlikeholdt. 

Vernestatus: Ikke fredet. 
• Id 1913 3 75: Naust fra tidlig 1900-tall. Godt vedlikeholdt. 

Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet omfatter spor etter gårdsbosetning tilbake til middelalder. Jorda holdes fortsatt i hevd. 
Kulturminnene er representative om enn forholdsvis vanlig forekommende. Kulturminnene utgjør en 
samlet kontekst og er fint avgrenset og lett tilgjengelig. Kulturmiljøet har lokal verdi, 
kulturminneverdiene innehar kunnskaps- og bruksverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

 

Figur 105: Djuphavn. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og deler av miljøet 
står i fare for å ødelegges. De eksisterende bygningene ligger innenfor planområdet. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdier i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
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Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 

 

8.6.1.9 Kulturmiljø Lille-Tømmeråsen 
Kulturmiljøet omfatter to nyere tids strukturer som ikke er fredet.  

• Id 45 og 46: Steingjerde. Det er registrert to steingjerder i en oppdyrket skråning  

Steingjerdene er trolig tilknyttet gårdsbosetning i området og inngår i så måte i en kontekst. 
Kulturminnene har lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å 
inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Lokaliteten Id Id 45 ligger delvis i planlagt trasé og forventes skadet 
og ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Id 46 ligger 20 meter fra skråningsutslag. Det planlagte tiltaket 
forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdier i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  
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Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

Figur 106: Kulturminner i kulturmiljøene Lille Tømmeråsen og Lille Skånland. 

 

8.6.1.10 Kulturmiljø Lille Skånland 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214893: Rydningsrøys som er 3 x 3,5 meter stor og lokalisert like i utkant av dyrket mark. 
Røysen antas å være fra 1900-tallet. 
Vernestatus: Ikke fredet. 
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Kulturminnet er av en vanlig forekommende type tilknyttet områdets gårdsbosetning. Kulturmiljøet 
innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, 
å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i riggområde. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.6.1.11 Kulturmiljø Store Jomfrumyra. 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214787: Arran som ligger i en lett vestvendt skråning med blandet skog, lyng og lett 
vegetasjon. Konstruksjonen på ildstedet er noe unormal, da det er lagt mellom 5 større jordfaste 
steiner fordelt i to parallelle rekker med tre steiner i nordøst, og to steiner i sørvest. De ligger i en 
halvbuet form fra SØ til NV. Datering (AMS) var resultatløst ettersom prøven viste seg å være for 
ung. Alder er dermed usikker. 
Vernestatus: Ikke fredet. 
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Kulturminnets kunnskapsverdi er begrenset. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

  

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i riggområde. Det vil komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte 
tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdien kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 
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Figur 107: Kulturminne i kulturmiljø Store Jomfrumyra. 

 

8.6.1.12 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 11 kulturmiljø i tilknytning til parsell 13. Miljøene 
omfatter verdier tilknyttet gårdsbosetning samt samisk aktivitet og bosetning. Det er eksempelvis 
registrert gårdshauger, som er en kjent kulturminnetype langs kysten i Nord-Norge, på Stauran og 
Djuphavn.  Veg m/ skråningsutslag er i direkte konflikt med kulturmiljøene Stauran, Djuphavn og Lille 
Tømmeråsen, mens det innen ti-metersbeltet fra skråningsutslag er konflikt med Kvitnes 1, 
Steinsland 2 og 3 samt Vårli. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som 
vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes middels /stort negativ konsekvens 
av tiltaket for kulturminneverdier i parsell 13. 

 Parsell 13 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Kvitnes 1 Middels-

Stor 
Stort negativt Stor negativ  

- - - 
Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Kvitnes 2 Liten Lite negativt Liten negativ  
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Steinsland 2 Stor  Stort negativt Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Steinsland 1 Liten   ikke grunnlag 
for vurdering 

  ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturminnet er undersøkt 
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Steinsland 3 Middels-
Stor 

Stort negativt Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Stauran Middels Stort negativt Middels/Stor 
negativ 
- -/- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Vårli Liten Stort negativt  - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Djuphavn Middels Stort negativt  Stor negativ - 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Lille 
Tømmeråsen 

Liten Stort negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Lille Skånland Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Store 
Jomfrumyra 

Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens  

  Middels/Stor 
negativ 

 

Tabell 36: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 13. 

 

8.6.1.13 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 13 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D24      
D25      
Tabell 37: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 13. 
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8.6.2 Parsell 14: Elvemo – kommunegrense Evenes 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen to kulturmiljø i parsell 14. 

 

Figur 108: Kulturmiljø i parsell 14. 
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8.6.2.1 Kulturmiljø Elvemo 
Kulturmiljø bestående av to lokaliteter med til sammen 14 kulturminner, ingen av dem fredet.  

• Id 214654: Det er, ifølge registrant, prøvestukket i området (avskrevet som steinalderlokalitet). 
Lokaliteten omfatter imidlertid en skytterstilling fra 1900-tallet, sannsynligvis et krigsminne.   
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214827: Skyttergravsfelt bestående av 13 groper som ligger langs en brink i retning nord-sør 
med en relativt bratt helling ned mot øst og med god utsikt over terrenget østover. Gropene er 
nedgravd og i all hovedsak kvadratisk eller ovale. De fleste gropene er omkring en meter i 
diameter. Det er funnet ammunisjon som tyder på 2. Verdenskrig.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet består av krigsminner fra 2. verdenskrig og som er relativt vanlig forekommende i 
regionen, men som i mindre grad er vanlig utbredt i landet for øvrig. Kulturmiljøet innehar slik en 
viktig historisk betydning både lokalt og nasjonalt. Kulturminnene er representative og innehar 
kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for og ødelegges. Begge lokaliteter ligger i riggområde. Det planlagte tiltaket 
forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdier i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang. 

 

Konsekvens: Middels/Stor negativ konsekvens (- -/- - -) 
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Figur 109: Kulturminner i kulturmiljø Elvemo. 

 

8.6.2.2 Kulturmiljø Steinjorda 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 214775: Steinlegning. Rektangulær steinsetting på 2,4 x 3 m med en steinflate av store flate og 
mindre steiner. Det er flere bergnabber som danner små rygger i terrenget og strukturen ligger 
på en liten flate inntil en bergnabb. Bakken er gresskledd med noe lyng og bregner, men 
strukturen er tydelig markert.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet tangerer kulturmiljøet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade 
grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

 

Figur 110: Kulturminne i kulturmiljø Steinjorda. 
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8.6.2.3 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø i tilknytning til parsell 14. I disse områdene er det 
bl.a. spor fra 2. verdenskrig. Kulturminner tilknyttet 2. verdenskrig er relativt vanlig forekommende i 
deler av Nord-Norge, men som i mindre grad er vanlig utbredt i landet for øvrig og kulturminnene er 
av betydning både regionalt og nasjonalt. Vegtrasé med skråningsutslag er i konflikt med 
krigsminnelokalitet på Elvemo der det forventes middels/stor negativ konsekvens.   For det andre 
kulturmiljøet er forventede negative konsekvenser lite negativ.   Innvirkning i anleggsfasen dreier seg 
om varige tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes 
tiltaket å få middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 14. 

Parsell 14 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Elvemo Middels Stort negativt Middels/stor 

negativ 
- - /- - - 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Steinjorda Liten Lite negativt Liten negativ 
- 

Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens    Middels 
negativ 

- - 

 

Tabell 38: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 14. 

 

8.6.2.4 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 14 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D26      
D27      
Tabell 39: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 14. 

 

8.6.3 Samlet konsekvens Skånland kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli 
skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil 
kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Skånland kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli skadet og 
ødelagt som følge av tiltaket.  
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Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 13  Middels/stor negativ 

- -/- - - 
Parsell 14  Middels negativ konsekvens 

- - 
Samlet konsekvens Skånland kommune  Middels /stor negativ  

- -/- - -  
Tabell 40: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Skånland kommune. 

 

8.6.4 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte virkning 
av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge av 
anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i kulturmiljøene Stauran, 
Djuphavn, Lille Tømmeråsen og Elvemo.  

I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner kan 
tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. Et avbøtende 
tiltak vil da nettopp være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. En dispensasjon vil i de fleste 
tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et alternativ til å søke 
dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 
Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative konsekvenser tilknyttet direkte 
konflikt unngås.  

• I de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte konflikt med kulturminneverdier som er 
automatisk fredet, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da påregnes en 
arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder for de automatisk fredete 
lokalitetene Id 214782, Id 214656, Id 214782 og 18939. 

• I tillegg bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier i planområdet. Kulturminneverdier som 
ligger innenfor 10 meter fra planlagt veg med skråningstiltak er særlig utsatte for skade eller 
ødeleggelse. Dette gjelder for automatisk fredete kulturminner i Kvitnes 1 (Id 214788) Steinjorda 
(Id 214775). 

• Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier (uavhengig av 
vernestatus) ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Konkrete tiltak kan være å 
informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som følger av 
kulturminnelovens § 3 samt midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen.  

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. I større sammenhengende 
kulturmiljøer vil det forringe miljøet verdi om noen kulturminner ødelegges, selv om andre 
enkeltminner bevares. Det anbefales å forsøke å bevare helhetlige kulturmiljø i størst mulig grad.  
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8.6.5 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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8.7 Evenes kommune 

8.7.1 Parsell 15: Kommunegrense Evenes – Lakså 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen fire kulturmiljø i parsell 15. 

 

Figur 111: Kulturmiljø i parsell 15. 
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8.7.1.1 Kulturmiljø Stunesmarka 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er automatisk fredet.  

• Id 214664: Det er registrert til sammen 14 enkeltminner på lokaliteten. Kulturminnene er 
tilknyttet en markasamisk gård og omfatter flere hustufter, gammetuft, veger, brønn, 
rydningsrøyser, fjøstufter, steingjerde, jordkjeller, mødding og grisebinge samt innmark og 
utmark. Selve gården ligger på en liten flate med hellende landskap mot vest, og li opp mot øst.   
Vernestatus: Automatisk fredet. 

 

Figur 112: Enkeltminne 6 på Stunesmarka (Id 214664). Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 
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Kulturmiljøet omfatter kulturminner tilknyttet markasamisk gårdsbosetning. Gårdsmiljøet skal være 
etablert på slutten av 1700-tallet og bebodd til like etter 2. verdenskrig. Miljøet er viktig både i en 
regional og nasjonal sammenheng.  Kulturmiljøet utgjør en samlet og intakt kontekst med stor 
kunnskaps-, symbol- og bruksverdi (formidlingsverdi). Kulturmiljøet ligger dessuten i umiddelbar 
nærhet av Várdobáiki museum. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å 
inneha stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Deler av kulturmiljøet ligger i planområdet, i og inntil riggområde. Kulturminnene vil komme til skade 
eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få middels til stort 
negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdier i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få 
middels til stort negativt omfang.  

 

 

Konsekvens: Stor negativ konsekvens (- - -) 
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Figur 113: Kulturminner i kulturmiljø Stunesmarka. 

 

8.7.1.2 Kulturmiljø Skjellsletta 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter med uavklart vernestatus.  

• Id 214773: Båtfunn i form av bakparten av en nordlandsbåt, en åttring. Båten er nå i stor grad 
gått i oppløsning. Båten har håndsmidd saum, kjølen måler 3,5 meter, det er 5-6 spant igjen og 6 
bord igjen av babord side.  Båten har sannsynligvis vært brukt som sjå med overnatting for 
mennesker eller muligvis dyr. Båten ligger i et område med blandingsskog og gresskledt bakke.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 214771: Lokalitet med tre rydningsrøyser og en mulig hulvei. Den største røysen er 2,3 x 2,9 m 
stor og 0,4 m høy og godt synlig i terrenget. Det er funnet et gammelt plogskjær på toppen av 
denne røysen. De øvrige røysene er noe mindre, mosegrodd og vanskeligere å se i terrenget.   
Vernestatus: Uavklart. 

Båtfunn er forholdsvis sjeldne og det er et ønske om å dokumentere funnet nærmere (mht. stil og 
alder). Hulveier er heller ikke registrert i stort omfang i disse områdene. Kulturmiljøet innehar 
kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger delvis innenfor planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til 
skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 

 

8.7.1.3 Kulturmiljø Osmarken 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med uavklart vernestatus.  

• Id 214898: Sirkulær forsenkning/grop uten tydelig avgrensning. Kull er påvist. Gropen som ligger i 
en helning mot sørøst, ca. 30 meter NV for dagens E10, er gressbevokst og dårlig markert i 
terrenget.   

Opprinnelig bruk og kontekst er uviss og lokaliteten har begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Kulturminnelokaliteten ligger i kanten av planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan 
komme til skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt 
omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 
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Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

 

Figur 114: Kulturminner i kulturmiljøene Skjellsletta, Osmarken og Baklandet. 
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8.7.1.4 Kulturmiljø Baklandet 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214901: Steinmur/støttemur for veg.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminnet innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet tangerer kulturminnelokaliteten. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til 
skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.7.1.5 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er funnet grunnlag for å definere fire kulturmiljø i tilknytning til parsell 15. Kulturminneverdier i 
disse områdene er særlig tilknyttet samisk aktivitet og bosetning på Stunesmarka. Forventede 
negative konsekvenser er særlig tilknyttet til Stuemarka om forventes å få skader og ødeleggelser i 
anleggsfasen. Samlet konsekvens tar hensyn til at det er betydelig verdier tilknyttet dette miljøet 
som forventes skadet og delvis ødelagt som følge av tiltaket. For øvrige kulturmiljø er forventede 
negative konsekvenser lite negativ til ubetydelig.   Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige 
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tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i betydelig grad. Samlet sett forventes tiltaket å få 
middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 15. 

Parsell 15 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Stunesmarka Stor Middels/Stort 

negativt 
 

Stor negativ 
- - -  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Skjellsletta Middels Lite negativt Lite negativt 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Osmarken Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Baklandet Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet 
konsekvens 

  Middels 
negativ 

- - 

 

Tabell 41: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 15. 

 

8.7.1.6 Deponi 
Det er ingen konflikt mellom deponier og kulturmiljø i planområdet. 

Parsell 15 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D29      
Tabell 42: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 15. 
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8.7.2 Parsell 16: Lakså – Bogen sentrum 
Det er funnet grunnlag for å definere til sammen åtte kulturmiljø innenfor parsell 16. 

 

Figur 115: Kulturmiljø i parsell 16. 
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Utredningen omfatter kun kulturmiljø som ligger i tilknytning til alternativ jf. tiltaksbeskrivelse (mal 
for fagutredninger Hålogalandsvegen av 04.03.2016). Kulturmiljø som ligger i tilknytning til alternativ 
som ikke lenger er aktuelt er Bunkedalen (Id 215517), Dragvikosen (Id 215518), Rones (Id 214965), 
Heståsen (Id 189351550 og Id 61), Strand 1 (Id 214751), Jørnelva (Id 214757), Strand 2 (Id 215553) og 
Strand 3 (Id 1853 113 1, Id 25, 26, 59 og 60).  

 

8.7.2.1 Kulturmiljø Dragvik 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214769: Tydelig markert sommerfjøs oppmurt av store heller.  Fjøset ligger i en skråning på 
beitemark.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminnetypen er vanlig forekommende i området, men inngår i en kontekst. Kulturmiljøet 
vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase  

Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 

Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Dragvik. 
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Figur 116: Kulturminner i kulturmiljøene Dragvik, Forrholtan og Dragvik 2. 

 

8.7.2.2 Kulturmiljø Forrholtan 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214842: Lokalitet bestående av steinpakning/mur, stolperøyser og skjellstein. Steinene er 
mosedekt, men strukturene er lett synlig i terrenget. Steinmuren danner en øvre grense mellom 
dyrket mark og skog. Ca. 5,5 meter øst for strukturens østlige avslutning ligger en skjellstein, med 
et innhugd kors på den ene flatsiden. Kulturmiljøet vurderes å være fra 1900-tallet.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet er vanlig forekommende og har lokal verdi. Kulturmiljøet innehar begrenset 
kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase 
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
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helhet står i fare for å ødelegges. Lokaliteten Id 214842 forventes ødelagt grunnet anleggsaktivitet. 
Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase. 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  
 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.7.2.3 Kulturmiljø Dragvik 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214843: Skjellstein, fra 1900-tallet.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet innehar begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

   

 

Anleggsfase   
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 
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Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

8.7.2.4 Kulturmiljø Dragvik 3 
Kulturmiljø bestående av tre lokaliteter hvorav ingen er fredet. 

• Id 214846: Lokalitet bestående av et todelt steingjerde. Gjerdet går i akse NNØ-SSV og består av 
enkelte store steiner og partier med muring av mindre steiner. Den sørlige delen er ca. 8 meter 
lang. Dette etterfølges av et mellomrom på 9,5 meter før den nordlige delen av gjerdet 
fortsetter. Denne delen er 6,5 meter lang. Begge delene er omtrent 50cm høy og 
mose/gressbevokst, hvilket gjør gjerdet mindre tydelig i terrenget 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214855: Liten, tilnærmet kvadratisk 80 cm høy steinkonstruksjon med tverrmål på 2,7 m. 
Konstruksjonen er grovt tørrmurt med store flate/rektangulære blokker. Det ligger en bunt 
piggtråd inne i konstruksjonen 
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214849: Skjellstein, vurdert å være fra 1800-tallet.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet omfatter ulike kulturminner tilknyttet aktivitet og bosetning i området. Kulturminnene 
inngår i en lokal sammenheng. Kulturmiljøet har begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, 
på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase  
Planområdet vil komme i direkte konflikt med kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som 
helhet står i fare for å ødelegges. Id 214846 og Id 214849 ligger i riggområde. Det planlagte tiltaket 
forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdiene i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
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Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang. 

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.7.2.5 Kulturmiljø Dragvik 4 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214851: Rydningsrøys, diameter på ca. 1 meter og høyde på 20 cm.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet er tilknyttet gårdsdrift i området og er en vanlig forekommende kulturminnetype. 
Kulturmiljøet har begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Dragvik 4.   
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Figur 117: Kulturminner i kulturmiljøene Dragvik 3, 4 og 5. 

 

8.7.2.6 Kulturmiljø Dragvik 5 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter som ikke er fredet.  

• Id 214853: Krigsminnelokalitet med to større rektangulære strukturer som er godt synlige i 
landskapet. Konstruksjonene er tyske og består en mulig kaserne eller oppholdsbrakke på 12 x 7 
meter mens den andre består av en rektangulær mur som er 22 meter lang og 6,5 meter bred. 
Flere rominndelinger kan ses i sistnevnte konstruksjon.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214852: Grunnmur etter tysk brakke/utkikkspost. Tuften er 9 x 5 m orientert i retning SV-NØ. 
Mot SV er det anlagt en trappeavsats og et vindfang tilknyttet inngangen.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturmiljøet omfatter krigsminner og ligger i et område med flere godt bevarte krigsminner fra 
andre verdenskrig. Spor fra 2. verdenskrig som er relativt vanlig forekommende i regionen, men er 
mindre vanlig utbredt i landet for øvrig. Krigsminnene har historisk betydning, både lokalt og i et 
større nasjonalt perspektiv. Kulturmiljøet har kunnskapsverdi samt formidlings- og opplevelsesverdi. 
Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 118: Krigsminne (Id 214853) i Dragvik. Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 

 

Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Dragvik 5.   

 

8.7.2.7 Kulturmiljø Grønmoen 1 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter som ikke er fredet.  

• Id 214856: Tørrmurt støttemur for veg, ca. 23 meter lang. Den ligger i en sørvendt helning og går 
i retning NØ før den svinger mot nord og avsluttes i retning NV.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 214857: Innskrift i form av innrissede bokstaver i berg. Innskriften består av to linjer med 
bokstaver. Øverste linje leses «L. E. S.», og den nedre linje består av flere bokstaver som ikke lar 
seg tyde. Innskriften er vurdert å være fra 1900-tallet.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminnene er tilknyttet samferdsel i området og innehar lokal verdi. Kulturmiljøet vurderes, på 
grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet, i riggområde. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til 
skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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Figur 119: Kulturminner i kulturmiljøene Grønmoen 1 og 2. 

 

8.7.2.8 Kulturmiljø Grønmoen 2 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med uavklart vernestatus.  

• Id 214761: Sommerfjøs fra 1900-tallet. Strukturen er rektangulær med et lite utbygg. Hoveddelen 
er tørrmurt, og i sør er det anvendt naturlig og jordfast stein i strukturen. Vegg og tak er bygget 
opp av tilhogd rundtømmer. Taket består av mindre rundtømmer dekket med ris, never og torv. 
Det er blitt brukt både båtnagler, nagler og spiker i konstruksjonen. Det er anlagt en 1,3 meter 
bred møkkakjeller i midten av bygningen som følger hoveddelens lengde. Bygningen ligger i øvre 
kant av gammel dyrket mark, i en sørøstlig skråning med ryddet terreng i sør og fin utsikt til 
Bogen.  
Vernestatus: Uavklart. 

Sommerfjøs er vanlig forekommende i området, men kulturminnet ligger delvis i kontekst og har 
lokal verdi. Lokaliteten er noe gjengrodd. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Grønnmoen 2.   

 

8.7.2.9 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er funnet grunnlag for å definere åtte kulturmiljø i tilknytning til parsell 16. Kulturmiljøene 
omfatter bl.a. spor tilknyttet gårdsdrift i området og 2. Verdenskrig. Særlig kan nevnes Dragvik 5 hvor 
det er registrert flere strukturer som avspeiler den tyske okkupasjonsmaktens tilstedeværelse i 
området. Både Dragvik 4 og 5 samt Grønmoen 2 ligger i utkanten av planområdet  og disse vurderes 
derfor ikke mht. omfang og konsekvens. Tiltaket er imidlertid i direkte konflikt med Forrholtan. 
Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som vil forringe kulturmiljøene i 
betydelig grad. Samlet sett forventes tiltaket å få liten negativ konsekvens for kulturminneverdier i 
parsell 16. 

Parsell 16 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Dragvik Liten Utenfor – 

ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Forrholtan Liten Stort 
negativt 

Lite negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Dragvik 2 Liten Lite negativt Ubetydelig 
0 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Dragvik 3 Liten Stort 
negativt  

Lite negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Dragvik 4 Liten Utenfor – 
ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Dragvik 5 Middels Utenfor – 
ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Grønmoen 1 Liten Middels 
negativt 

Middels negativ  
- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Grønmoen 2 Liten Utenfor – 
ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Samlet 
konsekvens  

  Lite negativt  
- 

 

Tabell 43: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 16. 

8.7.2.10 Deponi 
Det er ikke planlagt deponi i tilknytning til parsell 16. 
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8.7.3 Parsell 17: Bogen sentrum – Snubba  
Det er funnet grunnlag for a å definere 10 kulturmiljø innenfor parsell 17. 

 

Figur 120: Kulturmiljø i parsell 17
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8.7.3.1 Kulturmiljø Bogen 
På begynnelsen av 1900-tallet ble det drevet jernmalmgruver i Bogen. Mellom 20 og 30 bygninger 
tilknyttet gruvedriften ble reist bare på Åneset. I forbindelse med gruvedriften ble et av Ofotens 
første kraftverk bygd ut og tatt i bruk i Vassbotn i 1912. Jernbanetrasé og taubane samt annen 
infrastruktur strakk seg til Kleiva som etter hvert ble tyngdepunktet for gruvedriften som vedvarte til 
1939. Bygda var okkupert mellom 1942 og 1945 av den tyske okkupasjonsmakten som hadde en stor 
flåtebase i området. Tirpitz hadde en tid opphold ved basen. Mange av verkets bygninger ble tatt i 
bruk av tyskerne og de bygde også en del brakker. Nåværende Bogen kapell var opprinnelig tysk 
lasarett.  

Bogen er et industrielt kulturmiljø som omfatter en rekke nyere tids kulturminner representative for 
et gruvesamfunn på første halvdel av 1900-tallet. Kulturmiljøet omfatter ulike kulturminnetyper 
tilknyttet gruvedrift; her kan man fremdeles se administrasjonsbygget, kontorsjefboligen, et 
dampkjøkken, sligmagasin, verkstedet Surstoffen, ruiner av knuseverket og taubanestasjonen, en bro 
og gamle veier til/fra jernbanen og taubanen, jernbanestrasén og en forstøtningsmur.  

 

Figur 121: Den gamle kontorsjefboligen er i dag en villa. Ruinene av knuseverket er synlig i bakgrunnen. Foto: Jan 
Brendalsmo ©NIKU. 
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Figur 122: Gammel vei til taubanestasjon og jernbanetrasé. Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 

 

 

Figur 123: Sligmagasin (snekkerverksted). Foto: Jan Brendalsmo ©NIKU. 
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Dagens bebyggelse i dette området ligger nord for eksisterende vei. Bebyggelsen består av villaer og 
kommunale bygninger og ruiner etter gruvedriften. Flere av jernverkets bygninger eksisterer 
fremdeles, men har i dag andre bruksområder. I tillegg er traséen etter jernbanen bevart, samt 
fundamentene etter taubanen. Begge går fra vestkanten av høydedraget Åsen som dominerer eidet 
der tettbebyggelsen ligger. Ved tunnellinnslaget kan man se både kompressor og vannkum som ble 
brukt i forbindelse med malmuttak (pers. med. kultursekretær). Området har forandret seg en del 
siden tidlig 1900-tall da deler av strandsonen består nå av utfylte masser.  

 

Figur 124: Bygninger og anlegg på Åneset i Bogen ca. 1920. Bildet er hentet fra Evens kommunes nettsider 
(http://www.evenes.kommune.no). 

 

Figur 125: Bygninger og anlegg på Åneset i dag. Bygning nr. 18 (figur xx) er gjenkjennelig i 2015. Foto: Jan Brendalsmo 
©NIKU. 

Flere nyere tids kulturminner ble innmålt i forbindelse med NIKUs befaring i området, ingen av dem 
er fredet. 

• Id 47: Jernbanetrasé 
• Id 48: Kontorsjefbolig 
• Id 49: Administrasjonsbygg for gruven 
• Id 50: Dampkjøkken - nå samfunnshus (tilbygd) 
• Id 51: Bro 
• Id 52: Forstøtningsmur 
• Id 53: Vei til/fra jernbanetrasé 
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• Id 54: Knuseverk (ruin) 
• Id 55: Sligmagasin (snekkerverksted) 
• Id 56: Verksted (Surstoffen) 
• Id 57: Taubanestasjon (ruin) 
• Id 58: Vei til taubanestasjon 

Området har høy lokal, regional og nasjonal verdi fordi det var et sentralt og tidlig industrisamfunn i 
nordnorsk sammenheng. Det er i Bogen i dag mange fysiske spor etter gruvedriften; kulturminnene 
inngår i en viktig kontekst og miljøet er et svært godt eksempel på epoken. Det foreligger omfattende 
planer for kulturformidling på grunnlag av de fysiske sporene etter gruve-, kraft- og krigshistorie i 
kommunen. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels til 
stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Deler av kulturmiljøet berøres av planområdet. Id 47 Jernbanetraséen i øst dekkes på to steder av 
riggområde, samt at deler av traséen fjernes av tunnelinnslaget. Bygningene Id 48, Id 49,Id 52, Id 54, 
Id 55 ligger innenfor planområdet.  Hålogalandsvegen vil gå gjennom Bogen og anleggsvirksomhet vil 
i anleggsfasen forventes også å få en viss grad av negativt omfang gjennom støy og visuell 
innvirkning. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier ligger i områder hvor de kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen 
noe som kan medføre en varig tilstandsendring. Hålogalandsvegen vil gå gjennom Bogen og kan bidra 
til å svekke forbindelse mellom bebyggelse og fjord, vegen kan bidra til en barriereeffekt.  Det 
planlagte tiltaket forventes å kunne få lite negativt omfang for kulturmiljøet. 

 

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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Figur 126: Nyere tids kulturminner i kulturmiljø Bogen.  
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8.7.3.2 Kulturmiljø Åsbakk 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter med uavklart vernestatus.  

• Id 214762: Tuft etter sjå/løe beliggende i utmark på en liten øst-vest orientert bergrygg med 
dyrket mark i nord og bratt helning i sør. Tuften er sirkulær, og er delvis bygd inn i bakken mot 
nord. Avgrensingen mot sør er noe mindre tydelig. Det er gjort funn av metallplater, takpapp og 
en gammel sinkbøtte i og rundt tuften.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 221014: Tørrmurt bro.  
Vernestatus: Uavklart. 

Bosetningssporene som er fra nyere tid, inngår i en lokal sammenheng og er forholdsvis vanlig 
forekommende. Lokaliteten har begrenset kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 
Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i planområdet men vil ikke komme i konflikt. Ettersom omfang og konsekvens i 
henhold til grunnlag for konsekvensutredning5 skal vurderes i et belte 40 meter ut fra skråningsutslag 
gjøres ikke omfangs- og konsekvensvurdering for Åsbakk. 

                                                           
5 Grunnlag for konsekvensutredning-2 m deponi-ID 
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Figur 127: Kulturminne i kulturmiljø Åsbakk. 

 

8.7.3.3 Kulturmiljø Lenvika: 
Kulturmiljøet består av en lokalitet med uavklart vernestatus.  

• Id 214784: Bolig- og fjøstuft som ligger like over gammel dyrket mark i en sørvendt helning. 
Tuftene er tydelig markert med tørrmur. Strukturene skal ha rast sammen for 60-70 år siden og 
kan knyttes til innflyttere som ankom stedet fra 1840 og utover. Hustuften er tydelig markert 
med tørrmurt steinmur i veggene mot sør og vest, men noe mindre markert mot øst og nord. 
Fjøstuften er plassert på en liten rygg, strukturen er gravd inn i bakken mot nord og har en 
definert mur i øst og vest. Fjøsen har møkkakjeller med en godt synlig åpning på 2 meter.  
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 221137: Steinbru. Brua, medregnet oppbygningen av veien på sidene måler totalt 7.4m. 
Bredde 3.3m. 
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 221139: Tørrmur. Avlang form men noe buet inn i sørøstlige hjørne. I den østlige enden later 
det til å være steinsatt plattform. 
Vernestatus: Uavklart. 

• Id 221144: Tørrmurt fundament til fjøs og grunnmur til hustuft. 
Vernestatus: Uavklart. 
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Kulturmiljøet omfatter flere bosetningsspor som inngår i en lokal sammenheng. Kulturminnene er 
vanlig forekommende i området, men representative for områdets gårdsbosetning. Lokaliteten er 
tydelig markert i terrenget og har i så måte en viss opplevelsesverdi. Det går i dag en kraftlinje like 
sør for lokaliteten. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 
 
Anleggsfase  
Kulturmiljøet ligger i utkanten av planområdet.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes ikke å ødelegge kulturminneverdiene i Lenvika.   

 

8.7.3.4 Kulturmiljø Fortebakken 
Kulturmiljøet er en krigsminnelokalitet som ikke er fredet.  

• Id 214861. Større lokalitet med tyske forsvarsstillinger. Anlegget består av bunker, skytestillinger, 
ammunisjonslager, løpegroper og større nedgravinger og har stor utbredelse i terrenget.  
Vernestatus: Ikke fredet.  

Spor fra 2. verdenskrig som er relativt vanlig forekommende i regionen, men er mindre vanlig utbredt 
i landet for øvrig. Krigsminnene har i så måte historisk betydning, både lokalt, regionalt og i et større 
nasjonalt perspektiv. Kulturmiljøet ligger i et område som under andre verdenskrig var et viktig 
knutepunkt for tyske tropper. Slagskipet Tirpitz lå i Bogen i flere perioder under krigen. Kulturmiljøet 
inngår dermed i en større kontekst med stor historisk betydning. Lokaliteten har kunnskaps- og 
formidlingsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Figur 128: Registrering av krigsminner på Fortebakken (Id 214861.1). Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger innenfor planområdet og delvis innenfor riggområde. Kulturminneverdier kan 
følgelig bli direkte berørt av tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade eller ødelegges grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier på Fortebakken kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Figur 129: Kulturminner i kulturmiljøene Lenvika og Fortebakken. 

 

8.7.3.5 Kulturmiljø Jansbakken 
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet lokalitet og en lokalitet som har uavklart 
fredningsstatus. 

• Id 214778: Lokalitet bestående av en mindre tørrmurt fjøstuft, en mulig sjå og en transportveg 
tilknyttet et gammelt markasamisk gårdsmiljø. Fjøstuften ligger i øvrekant av gammel dyrket 
mark med utsyn over marka. Ca. 36 meter fra fjøstuften ligger et sjå/løe, som ligger like utenfor 
dyrket mark på en liten flate mellom innmark og gammel transportveg. Det finnes spor etter 
syllsteinsstokker langs muren og det er gjort funn av gammel spiker. Det ble også gjort funn av 
takpapp/tynne asfaltplater mellom stokkelagene langs syllstokkene.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 215451: Kulturminnet er et bruanlegg som nå er gått ut av bruk. Brua, som er fint oppmurt av 
stein og betong, går over elva ned fra Glefjellmyra. Brua ligger nær den vestlige enden av en 
gammel vei som fortsatt er synlig i området.  
Vernestatus: Uavklart. 
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Kulturmiljøet er tilknyttet bosetning og ferdsel i området og innehar regional verdi. Kulturminner i 
miljøet er representativt for et markasamisk gårdsmiljø og inngår i en samlet kontekst. Området er 
noe overgrodd, men det gamle kulturlandskapet er fortsatt synlig. Bruer er vanlig forekommende, 
men kulturmiljøet er også i noen grad representativt og ligger til dels i opprinnelig kontekst. 
Kulturminnene innehar kunnskaps- o g symbolverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å ha middels verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Samtlige kulturminner ligger innenfor planområdet. Id 214778 ligger i riggområde. 
Kulturminneverdier kan følgelig bli direkte berørt av tiltaket. Kulturminnene kan komme til skade 
eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes å få stort negativt omfang 
for kulturmiljøet i anleggsfasen.  

Driftsfase 
Kulturminneverdier på Jansbakken kan komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 
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Figur 130: Kulturminner i kulturmiljø Jansbakken. 

 

8.7.3.6 Kulturmiljø Sandberg 
Kulturmiljøet består av to automatisk fredete lokaliteter. 

• Id 214781: Gammetuft som ligger på en flat terrasse, på gressbevokst sørvendt innmark. Tuften 
er oval/skålformet med nedsenket gulv. Vollen er mellom 40-50 cm høy og tydelig rundt hele 
tuften, om enn noe utflytende mot nord og sør. Markert inngang i vest med en forsenkning på 
1,8 meter.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

• Id 214780: Tuft etter storgamme/fellesgamme som ligger i bunnen av et lite dalføre, omgitt av 
gammel innmark, slåttemark og bjørkeskog. Gammetuften er rundoval med en avlang form med 
ytre mål på 12 x 6,3 m (orientert nord-sør). Veggvollene er tydelige og mellom 1,1 til 2 m brede 
og 0,4 til 0,8 m høye. Inngangen ligger i vest og er godt markert. Tuften ligger ca. 110 meter 
sørøst for ovenstående gammetuft. 
Vernestatus: Automatisk fredet. 
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Markasamisk bosetning har lange røtter i området og kulturmiljøet er et fint eksempel på en slik 
gårdsbosetning. Det er en kraftledning like sør for Id 241780 og det er kjørt med traktor eller 
lignende i områder forbi Id 214781. Kulturminnene er representative og de inngår i en kontekst. 
Kulturmiljøet har regional verdi og innehar kunnskaps- og formidlingsverdi. Kulturmiljøet vurderes, 
på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha middels til stor verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Figur 131: Gammetuft (Id 214780) på Sandberg. Foto: Ingrid Sommerseth ©Samediggi. 
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Anleggsfase 
Samtlige kulturminner ligger innenfor planområdet, Id 214780 i riggområde og Id 214781 i deponi- og 
riggområde. De forventes skadet eller ødelagt grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket vil 
dessuten bryte opp kulturmiljøet og danne en barriere mellom Id 214781 og 214780. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen.  

Driftsfase 
Tiltaket vil forventes å ødelegge kulturminneverdier i kulturmiljøet grunnet aktivitet i anleggsfasen. 
Dette vil medføre en varig tilstandsendring og det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort 
negativt omfang.  

 

 

 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
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Figur 132: Kulturminner i kulturmiljøene Sandberg og Lågsnubba 1-2. 

 

8.7.3.7 Kulturmiljø Lågsnubba 1-2 
Kulturmiljøet består av to lokaliteter hvorav en er fredet og en er ikke fredet.  

• Id 214863: To mindre tørrmurte steinkonstruksjoner fra etterreformatorisk tid. Enkeltminne 1 er 
en sirkulær konstruksjon med en diameter på 0,7-8 meter og en høyde på 0,8 meter. 
Enkeltminne 2 er en rektangulær konstruksjon med en diameter på 1,2 m og en høyde på 1 m.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

• Id 221132: Slapha/heller. Helleren ligger i en bratt skråning 133 moh. "Gulvet" består 
hovedsakelig av små flate steiner samt enkelte områder med et tynt hummuslag og lav 
vegetasjon. Helt mot S-V ligger en flat triangulær "sittestein". 4 m N-Ø ligger en opppmuring med 
en stor flat helle nederst og 4 rader mindre heller over. Like N-Ø for denne muren er en stor helle 
(1.2x1.1 m) som ligger omtrent plant.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

Kulturmiljøets opprinnelige funksjon er uviss og kulturminnene anses å inneha begrenset 
kunnskapsverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha liten 
verdi. 

Liten                Middels                Stor 
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Anleggsfase 
Kulturmiljøene ligger i planområdet inntil traseen, men Id 221132 ligger i tillegg delvis i riggområde. 
Kulturminneverdier i anleggsfasen og miljøet som helhet står i fare for å ødelegges. Det planlagte 
tiltaket forventes å få stort negativt omfang for kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier i Lågsnubba 1-2 vil komme til skade eller ødelegges grunnet aktivitet i 
anleggsfasen. Det er snakk om en varig tilstandsendring for kulturminneverdier i området. Det 
planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få stort negativt omfang for kulturmiljøet. Det forventes 
ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

8.7.3.8 Kulturmiljø Snubba 
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet lokalitet.  

• ID 214906: Kulturminnet omfatter deler av en eldre, omkring 2 m bred vei som var i bruk til tidlig 
på 1970-tallet. Veien er planert ut ved hjelp av tørrmur med stein og torvlegging på den 
sørøstlige siden. Oppmurt del av veien er omkring 40 m lang og 0,5 m høy. Veien er noe utydelig 
både før og delvis etter oppmuring.  
Vernestatus: Automatisk fredet. 

Kulturmiljøet er vanlig forekommende, men representerer historisk ferdsel og kommunikasjon. 
Kulturmiljøet har en viss kunnskaps- og opplevelsesverdi. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av 
foreliggende opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet. Det er en viss fare for at lokaliteten kan komme til skade grunnet 
anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for kulturmiljøet i 
anleggsfasen. 



NIKU Oppdragsrapport136/2016 

284 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig.  

 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

 

Figur 133: Kulturminner i kulturmiljøene Snubba og Høgli. 
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8.7.3.9 Kulturmiljø Høgli 
Kulturmiljøet består av en automatisk fredet lokalitet. 

• ID 214765: Stor rydningsrøys som er 11 x 7,5 meter og 1,8 m høy. Røysen ligger på en flate som 
mest sannsynlig er gammel dyrket mark.  
Vernestatus: Automatisk fredet.  

Markasamisk bosetning har lange røtter i området og kulturmiljøet ligger i et område med mange 
kulturminner og er i så måte en del av et levende historisk miljø. Kulturminnet er av en vanlig 
forekommende type. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende opplysninger, å inneha 
liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

 

Anleggsfase 
Kulturmiljøet ligger i planområdet, i riggområde. Det er en stor fare for at lokaliteten kan komme til 
skade grunnet anleggsaktivitet. Det planlagte tiltaket forventes i noen grad å få negativt omfang for 
kulturmiljøet i anleggsfasen. 

Driftsfase 
Kulturminneverdier kan komme til skade grunnet aktivitet i anleggsfasen noe som kan medføre en 
varig tilstandsendring. Det planlagte tiltaket forventes derfor å kunne få lite negativt omfang for 
kulturmiljøet. Hålogalandsvegen følger for en stor del eksisterende veg forbi kulturminnet og det 
forventes ikke endring av betydning i driftsfasen for øvrig. 

 

 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
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8.7.3.10 Kulturmiljø Risløå 
Kulturmiljøet består av en lokalitet som er fjernet, tidligere automatisk fredet. 

• ID 104696: Fjernet gammetuft. Tidligere var det tufter her, men de er fjernet, trolig grunnet 
pløying.  
Vernestatus: Ikke fredet. 

Kulturminneverdiene i miljøet er i dag borte. Kulturmiljøet vurderes, på grunnlag av foreliggende 
opplysninger, å inneha liten verdi. 

Liten                Middels                Stor 

 

I og med at kulturminneverdiene i miljøet i dag er tapt, vil kulturmiljø Risløå ikke omfattes av den 
videre omfangs- og konsekvensvurdering.  

 

8.7.3.11 Sammenfatning av verdi- omfangs- og konsekvensvurdering  
Det er funnet grunnlag for å definere 10 kulturmiljø i tilknytning til parsell 17. Kulturmiljøene 
omfatter bl.a. spor tilknyttet markasamisk bosetning. Videre er det omfattende spor tilknyttet tidlig 
industriell utvikling i Nord-Norge samt fra 2. Verdenskrig. Bogen var tidligere et sentralt 
industrisamfunn i nordnorsk sammenheng og det er omfattende kulturminneverdier tilknyttet 
gruvedriften. I og omkring Bogen finnes også mange spor fra 2. verdenskrig. I dag foreligger 
omfattende planer for kulturformidling på grunnlag av de fysiske sporene etter gruve-, kraft- og 
krigshistorie i kommunen. Innvirkning i anleggsfasen dreier seg om varige tilstandsendringer som vil 
forringe kulturmiljøene Bogen, Sandberg, Lågsnubba 2, Jansbakken, Fortebakken og Høgli i betydelig 
grad. For de øvrige miljøene som ligger innen planområdet får tiltaket liten negativ konsekvens. I 
Bogen forventes noen grad av negativt omfang også tilknyttet driftsfasen. Samlet sett forventes 
tiltaket å få middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i parsell 17.  
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Parsell 17 
Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Bogen Stor Stor negativt Middels 

negativ 
- - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Åsbakk Liten Utenfor – ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – 
ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Lenvika Liten Utenfor – ikke grunnlag 
for vurdering 

Utenfor – 
ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Kulturmiljøet ligger utenfor 
planområdet 

Fortebakken Middels Stort negativt Stor negativ 
- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Jansbakken  Middels Middels negativt Middels 
negativt 

- -  

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Sandberg Middels 
-Stor 

Stort negativt Stort 
negativt 

- - - 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Lågsnubba 1-
2 

Liten Stort negativt Lite negativ 
- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Snubba Liten Lite negativt Liten 
negativ 

- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Høgli Liten Stort negativt Liten 
negativ 

- 

Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Risløå Liten Ikke grunnlag for 
vurdering 

ikke 
grunnlag for 

vurdering  

Kulturminneverdier er borte 

Samlet 
konsekvens 

  Middels 
negativt 

- - 

 

Tabell 44: Sammenfatning av verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø i parsell 17. 

 

8.7.3.12 Deponi 
Deponi D35 Langmyra vil komme i konflikt med kulturmiljø Sandberg, noe som kan bidra til å skade 
eller ødelegge kulturminneverdier i dette området. Id 214781 som er en tuft etter en gamme 
kommer i direkte konflikt med deponiet og forventes ødelagt av tiltaket. Betydelige verdier i miljøet 
står i fare og kulturmiljøet som helhet kan forringes i betydelig grad.  

Parsell 17 - deponi 
Deponi Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Anbefalt utforming 
D30      
D35 Sandberg Stor Stort negativt Stor negativ 

      - - - 
Se avbøtende tiltak 

Tabell 45: Sammenfatning av konsekvenser for deltema kulturmiljø av deponi i parsell 17. 
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8.7.4 Samlet konsekvens Evenes kommune 
Forventede negative konsekvens er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare for å 
bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som 
vil kunne forringe de berørte kulturmiljøene i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for 
Evenes kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge 
av tiltaket.  

Konsekvens deltema kulturmiljø Alternativ 0 Ny vegtrasé 
Parsell 15  Middels negativ 

- - 
Parsell 16  Lite negativt  

- 
Parsell 17  Middels negativt 

- - 
Samlet konsekvens Evenes kommune  Middels negativ 

- - 
Tabell 46: Sammenfatning av konsekvensvurdering for deltema kulturmiljø i Evenes kommune. 

 

8.7.5 Forslag til avbøtende tiltak 
Negative konsekvenser er tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør rettes mot å avbøte 
virkning av anleggsaktivitet. Kulturminneverdier forventes å kunne skades eller ødelegges som følge 
av anleggsaktivitet. Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Stunesmarka, 
Jansbakken, Sandberg og Lågsnubba 2.  

I tilfeller der et tiltak forventes å komme i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner kan 
tiltaket ikke gjennomføres uten at det foreligger en dispensasjon fra kulturminneloven. Et avbøtende 
tiltak vil da nettopp være å søke dispensasjon fra kulturminneloven. En dispensasjon vil i de fleste 
tilfeller innebære en arkeologisk undersøkelse før tiltaket kan iverksettes. Et alternativ til å søke 
dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av tiltaket for å forhindre direkte konflikt. 
Ved slike tilpasninger kan negative konsekvenser, spesielt negative konsekvenser tilknyttet direkte 
konflikt, unngås.  

• I de tilfeller der veg m/skråningsutslag eller riggområder kommer i direkte konflikt med 
kulturminneverdier som er automatisk fredet, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. 
Det må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes. Dette gjelder for den 
automatisk fredete lokaliteten Id 214664 (Stunesmarka, figur 111) og Id 214778 (Jansbakken, 
figur 128), Id 214780 og Id 214781 (Sandberg, figur 130), Id 221132 (Lågsnubba 2, figur 130) og Id 
214765 (Høgli, figur 131).  

• I tillegg bør det søkes dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier i planområdet. Kulturminneverdier som 
ligger innenfor 10 meter fra planlagt veg med skråningstiltak er særlig utsatte for skade eller 
ødeleggelse.  

Det anbefales at det, i de tilfeller der det ikke er direkte konflikt mellom kulturminner og planlagt 
veg m/skråningsutslag, tas hensyn i anleggsfase slik at kulturminneverdier (uavhengig av 
vernestatus)ikke skades eller ødelegges grunnet anleggsaktivitet, som Id 214906.  Konkrete tiltak 
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kan være å informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3 samt midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen. 

Det er påvist negative konsekvenser tilknyttet deponi (tabell 46). Dette gjelder for kulturmiljøet 
Sandberg. Ettersom det er snakk om direkte konflikt med kulturminneverdier anbefales det å søke 
dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteten Id 214780 (figur 130). 

Kulturminneverdier som ligger i direkte konflikt med veg m/skråningsutslag forventes å skades eller 
ødelegges av tiltaket. En arkeologisk utgraving påfølgende en søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven vil ikke endre at kulturminnene blir borte og i så måte endres ikke konsekvens av 
tiltaket. Arkeologiske undersøkelser kan imidlertid bidra med viktig kunnskap områdets og regionens 
forhistorie og historie. I de tilfeller der direkte konflikt med kulturminner i planområdet kan unngås i 
anleggsfasen vil dette bidra til å dempe negative konsekvenser. I større sammenhengende 
kulturmiljøer vil det forringe miljøet verdi om noen kulturminner ødelegges, selv om andre 
enkeltminner bevares og det anbefales å forsøke å bevare helhetlige kulturmiljø i størst mulig grad.   

 

8.7.6 Potensial for hittil ukjente kulturminner 
Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er 
lite potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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9 Usikkerhet 
Usikkerhet omfatter en vurdering av i hvilken grad de forutsetningene konsekvensutredningen 
bygger på er sikre eller usikre. Dette er særlig relevant i forhold til eksisterende datagrunnlag og 
endringer av planområde i forhold til de opprinnelige planområdene. En viktig kilde til usikkerhet i 
konsekvensvurdering av tiltakets påvirkning på kulturminner og kulturmiljø, er tilknyttet mulighetene 
for ytterligere funn av verdifulle kulturminner eller kulturmiljø i tiltaksområdet. Sametinget, Troms 
fylkeskommune og Nordland fylkeskommune har utført § 9 undersøkelser i planområdet i henhold til 
avgrensing i 2015 og 2016. I og med at planområdene er befart med tanke på automatisk fredete 
kulturminner av Sametinget, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune er 
undersøkelsesplikten jf. Kulturminnelovens § 9 ansees som oppfylt for disse områdene og 
kildegrunnlaget for å gjennomføre en verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering anses som 
tilfredsstillende. Grunnet justeringer av planområdet er det imidlertid deler av planområdet som ikke 
er undersøkt i henhold til kulturminnelovens § 9. Det anses, grunnet justeringer av tiltakets 
planområde, å være usikkerhet tilknyttet et manglende datagrunnlag for områder som ikke er 
omfattet av kulturminneforvaltningens undersøkelser i 2015 og 2016. 

Det er videre knyttet noe usikkerhet omkring verdivurdering av ikke fredete kulturminner, sa særlig 
krigsminner. Det dreier seg da om spor etter både 2. verdenskrig og den kalde krigen. I senere år har 
det vært økt fokus på den materielle kulturarven fra andre verdenskrig, og i 2015 hadde 
Riksantikvaren dette som satsingsområde. Dette er et forholdsvis nytt felt for 
kulturminneforvaltningen. Det er derfor svært nyttig å få denne type kulturminner beskrevet også i 
en konsekvensutredning, men det medfører noen problemer knyttet til verdivurdering. Krigsminner 
er sjelden systematisk registrert ettersom det dreier seg om nyere tids kulturminner som ikke 
omfattes av kulturminneloven. I og med at oversikten over krigsminner i Norge er svært mangelfull, 
betyr det at man ikke har oversikt over andre lignende kulturmiljø lokalt, regionalt eller nasjonalt. 
Det er derfor vanskelig å avgjøre om det for eksempel er vanlig, representativt eller sjeldent. På et 
generelt nivå kan man hevde at nedbrente stridsanlegg i norsk nasjonal sammenheng ikke er vanlig, 
da de finnes kun nord og øst i landet. Den systematiske ødeleggelsen av de nordre delene av 
Nordvest-Russland, Nord-Finnland/Lappland og det nordlige Norge/Finnmark og Nord-Troms er en 
unik erfaring i nasjonal sammenheng. For det andre er det slik at materielle spor etter den tyske 
okkupasjonen i Norge er en del av et større internasjonalt felt, krigsminner i Norge er også 
internasjonale kulturminner. Svært mange fysiske spor fra andre verdenskrig er fjernet i Europa. Det 
kan se ut som om flere av de materielle spor som er blitt fjernet i Vest- og Sentral-Europa fremdeles 
finnes i nordområdene. Vi kan da få en situasjon der kulturminner som er sjeldne internasjonalt er 
vanlige lokalt eller regionalt, noe som vil være med på å komplisere verdivurdering av kulturmiljø 
som omfatter krigsminner.  
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10 Samlet vurdering 
Utredningens planområde er i henhold til avgrensing av planområde av september 2016, samt 
«Oversikt over rigg- og deponiområder», datert 5. august 2016. Plan- og influensområde har samme 
ytre avgrensing i denne utredningen. 

Omfang og konsekvens vurderes innen planområdet.  Direkte og indirekte virkninger på kulturmiljø 
vil være knyttet til aktivitet innen planområdet (se for øvrig kap. 8).  Denne utredningen har primært 
fokus på direkte virkninger på kulturmiljøene, men behandler også indirekte virkninger når dette 
framstår som aktuelt. I forbindelse med vegprosjekt slik som Hålogalandsvegen er omfang og 
konsekvens for kulturmiljø i mange tilfeller primært tilknyttet direkte virkning i anleggsfasen. Det er 
da gjennomgående varige endringer som også har betydning for vurdering av omfang og konsekvens 
i driftsfasen. Eksempelvis, om et kulturminne skades eller ødelegges grunnet anleggsvirksomhet er 
dette å anse som en varig endring av det aktuelle kulturmiljøet.   

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 102 kulturmiljø i tilknytning til planområdet for 
Hålogalandsvegen. Kulturminneverdier utenfor det avgrensede planområdet er tatt med i den grad 
de inngår i kulturmiljø som berører eller delvis ligger innenfor planområdet.  

Kulturminnene som inngår i miljøene spenner fra steinalder til nyere tid. Her finnes automatisk 
fredete kulturminner både samiske og andre.  Kulturminnene fra de siste århundrene kan knyttes til 
fiske, jordbruk og kombinasjonsnæringer.  Disse omfatter også stående bygninger.  I tillegg finnes 
industrihistoriske kulturminner og kulturminner fra 2. Verdenskrig.   

Samlet vurderes den planlagte Hålogalandsvegen å medføre middels negativ konsekvens for 
kulturmiljøer.  
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Konsekvens deltema kulturmiljø  Alternativ 0 Ny trasé 
Sortland kommune   Liten-Middels 

negativ 
-/- - 

Kvæfjord kommune  Liten negativ 
- 

Lødingen kommune  Middels negativ 
- - 

Tjeldsund kommune  Middels negativ 
- - 

Harstad kommune  Middels negativ 
- - 

Skånland kommune  Middels /stor 
negativ 
- -/- - - 

Evenes kommune  Middels negativ 
- - 

Samlet konsekvens  Middels negativ 
- - 

Strider mot nasjonale mål6  ja7 
Rangering8 1 2 
Tabell 47: Skjema for oppsummering av konsekvensvurdering og rangering av alternativ. 

Virkning av avlastet veg i de ulike parsellene vil medføre en nedgang i trafikktetthet.    Denne 
virkningen er ikke av en slik art eller omfang at det vil kunne ha konsekvenser for kulturmiljøene.   

 

10.1 Oppsummering av avbøtende tiltak 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak 
bør derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. I tilfeller der et tiltak forventes å komme i 
direkte konflikt med kulturminneverdier vil et avbøtende tiltak være å søke dispensasjon fra 
kulturminneloven. Et alternativ til å søke dispensasjon er å justere tiltaket og/eller gjennomføring av 
tiltaket for å forhindre direkte konflikt.  

Det anbefales at det, i de tilfeller der veg m/skråningsutslag samt rigg- og deponiområder kommer i 
direkte konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier, søkes dispensasjon fra 
kulturminneloven. Det må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket iverksettes.   I tillegg 
bør det vurderes å søke dispensasjon fra kulturminneloven i tilfeller der det ikke er mulig å unngå 
konflikt med kulturminneverdier i det øvrige planområde.  Videre anbefales det at det for 
kulturminneverdier i planområdet tas hensyn slik at kulturminneverdier ikke skades eller ødelegges 
grunnet anleggsaktivitet.  

 

                                                           
6 Markeres med ja der det er relevant, ellers ingen markering 
7 Tiltaket kan medføre brudd på Lov om kulturminner av 1978. 
8 1 = best 
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Kommune - 
Kulturmiljø 

Forslag til avbøtende tiltak 

Sortland  

(1) Marenhågen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214872 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen  

(1) Høgda - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214879 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor 
undersøkelsesområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

Kvæfjord  
(2) Tennstein - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 

som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Svendnesset - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor 
undersøkelsesområdet og det som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Tornes - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Bømark - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214389 og 214390 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214563 i riggområde 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(2) Våtvoll 2 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214476 i D3 
(2) Våtvoll 1 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214384 og 214439 
(2) Våtvoll 2 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214476 
(2) Litjedalen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214937 
Lødingen  
(4) Stormyra  - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(4) Kanstadbotn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 

som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(5) Kråkmo  
(6) Kåringenkrysset - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Kåringen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 48564. 
(6) Storvollvatnet - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet. 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Makkholmen  
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(6) Storvollen - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet. 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Kåringsosen - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Kåringsklubben - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215408 og Id 215533 (i 
planområdet) dersom direkte konflikt ikke kan unngås. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Fredheim - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214512 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214411 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Storneset  
(6) Nybrått - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet.  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(6) Strand - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215415 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 215437 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Storhaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215443 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Kubergan - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Djupfesthamn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet.  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(6) Middagshaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214816 og Id 215478. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Oterberget - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214559 

(7) Beritheimen  
(7) Solli  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214568 
(7) Båtvikmyra og 
Forvikneset 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 215479 og Id 220988. 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 221268, Id 221272 og Id 
221276 
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- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Fiskøy og 
Kufisksteinen 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214570 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 220907 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(7) Finnsteinen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214571 
(7) Nesset  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214653 
Tjeldsund  
(8) Kongsvika -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 

planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214586 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Sæter -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 7997 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Kleiva - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(9) Hårvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 221154  
-Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 215482, Id 215483, Id 
215484, Id 215481, Id 212922, Id 214091, Id 215473, Id 27386 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

Harstad  
(10) Kveldro   - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(10) Årbogen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214635. For Id 220740 må det 

gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare eventuell dispensasjonssøknad. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Breineset - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214642, Id 214645 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Haukebø 1 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214631 
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(10) Brattli - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214605. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Haukebø 3 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214646 
(10) Lamoen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 

planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214625 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Smedbakken  
(10) Gausvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214632 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214615, Id 214621, Id 
214627 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(10) Gamtoften - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Avløysinga - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 220741 
- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214652 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Rysletta - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214630 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(11) Fauskevåg 1 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214641 og 214628 
(11) Ramnfløya - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 

planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214640, Id 214638 
(11) Halsebømarka - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(12) Sørvikvågen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214633 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås. 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(12) Melvik - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 38760 
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- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(12) Smålia - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 59381 
(12) Bjørnhaugen - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214637 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for automatisk fredete lokaliteter i 
planområdet hvor direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214629, Id 214634 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet og det 
som følger av kulturminnelovens § 3 
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

Skånland  
(13) Kvitnes 1 -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 

direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214788 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Kvitnes 2 - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Steinsland 2 - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214656 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Steinsland 3 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Stauran Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214782 og  
18939 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Vårli - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Djuphavn - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Lille 
Tømmeråsen 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Lille 
Skånland 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(13) Store 
Jomfrumyra 

- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(14) Elvemo - Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(14) Steinjorda -Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214775 
 
- Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet   
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

Evenes  
(15) 
Stunesmarka 

-Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokalitet Id 214664  
 
 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
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- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(15) Skjellsletta -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(15) Osmarken -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(15) Baklandet -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  

- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 
(16) Forrholtan -Id 214842 vil bli ødelagt av veg m/skråningsutslag.  Kulturminnet er ikke 

automatisk fredet, men det anbefales at kulturminnet undersøkes evt. 
dokumenteres nærmere. 

(16) Dragvik 2 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(16) Dragvik 3 -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(16) Grønmoen 
1 

-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Bogen -Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) 
Fortebakken 

-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Jansbakken  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214778 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Sandberg  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214780 og Id 214781 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

 (17) Lågsnubba 
1-2 

- Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 221132 
 
-Informere entreprenør om kulturminneverdier innenfor planområdet  
- Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

(17) Snubba  - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for lokaliteter i planområdet hvor 
direkte konflikt ikke kan unngås: Id 214906 

(17) Høgli - Søke dispensasjon fra kulturminneloven for Id 214765  
Tabell 48: Skjema for oppsummering av avbøtende tiltak. 
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