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1 Kort om planforslaget 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 mellom Snubba i Evenes og 
Gullesfjordbotn (104 km), ny rv. 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad (20 km), og ny rv. 85 mellom 
Gullesfjordbotn og Sortland (35 km), heretter omtalt som «Hålogalandsvegen». Prosjektet berører syv 
kommuner i Nordland og Troms fylker. 

Store deler av riksvegene i dagens situasjon har dårlig vegstandard, rasfarlige partier og mange 
stigninger. Dette fører til lang reisetid, høye kostnader og lite forutsigbar transport. Planforslaget 
legger opp til 33 km ny veg, 34 km tunnel og 69 km oppgradert veg.  

Planen er vurdert opp mot de målsettingene som er formulert for prosjektet i konseptvalgutredningen. 
Planforslaget gir svært god måloppnåelse med betydelig innkorting og med det redusert reisetid, 
spesielt der vegen legges om i ny trase. Størst besparelse er det derfor mellom Gullesfjordbotn og 
Tjeldsundbrua, hvor reisetid i dagens situasjon er 61 minutter og i planforslaget er 27 min, mens ny 
veg er beregnet å bli 34 minutter kortere. På strekningen Sortland-Harstad eller Snubba blir reisetiden 
forkortet med nesten 45 minutter. Dette vurderes som særlig positivt for næringstransporten og 
regional utvikling. Redusert reisetid kan gi positive ringvirkninger for næringslivet, ved økt handel og 
byggeaktivitet, og i så måte være et insitament for lokal og regional utvikling. 

Planen vil fjerne flere stigninger som er definert som flaskehalser for tungtransport, og dermed bidra til 
bedre regularitet og robusthet i vegsystemet. Den vil også medføre en jevnere kjørehastighet og 
redusert kjørelengde, som igjen gir reduserte klimagassutslipp. Siden planforslaget gir en betydelig 
bedre standard vil også trafikksikkerheten bli bedret, antall trafikkulykker er beregnet å gå ned med 
planforslaget. 

Planforslaget er vurdert i henhold til Statens vegvesens metodikk V712 Konsekvensanalyser, og det er 
gjort en vurdering av planens virkninger for lokal og regional utvikling. Det svært omfattende 
utredningsarbeidet på ikke-prissatte og prissatte tema har gitt et oppdatert data og 
informasjonsgrunnlag på et stort geografisk område på temaene naturmangfold, kulturminner, 
reindriftsnæringen, landskap, geologi, skred mm. Prosjektet har underveis tilpasset planforslaget til 
påviste konsekvenser og uttalelser som er kommet i forbindelse med planprogram, varsel om planstart 
og forslag til reguleringsplan fra sektormyndigheter, kommuner og grunneiere.   

Dette dokumentet er planbeskrivelse med et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen for 
hele prosjektet. På grunn av prosjektets store omfang, har vi delt prosjektet inn i 17 delparseller. På 
bakgrunn av prosess med alternative løsninger rundt flyplasskrysset i parsell 15 med Evenes kommune, 
Forsvaret, Avinor, Fylkesmannen i Nordland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det 
besluttet at parsell 15 tas ut av denne planen, i stedet legges det opp til at denne delstrekningen 
behandles videre gjennom en egen reguleringsplan. Beslutningen om å ta ut parsell 15 ut av dette 
planforslaget begrunnes i at avveiingene for en framtidig kryssløsning tilpasset både militære og sivile 
behov, er utfordrende før langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt og øvrig arealdisponering mellom 
interessenter i området er avklart. Ved å ta denne delstrekningen ut av reguleringsplanen, vil en 
forhåpentligvis unngå unødig forsinkelser ved behandling av reguleringsplanen for resten av 
E10/Rv83/Rv 85 Hålogalandsvegen. Parsell 15 med strekningen som omfatter flyplasskrysset er pr i 
dag ikke er inne i den delen av etatenes NTP-grunnlag som er prioritert for oppstart i neste 
handlingsprogramperiode 2018-2021. 

1.1 Reguleringsplan 
Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) krever at 
reguleringsplaner skal utarbeides for alle riks- og fylkesveganlegg. Godkjent reguleringsplan danner 
det formelle grunnlaget for vedtak om å erverve grunn og rettigheter for å kunne foreta utbygging.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4 har Statens 
vegvesen i samarbeid med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet statlig 
reguleringsplan med konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv. 
83 Hålogalandsvegen. Strekningen går gjennom Sortland, 
Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes 
kommuner. Prosjektet er av praktiske årsaker delt inn i 17 
parseller, men behandles som en helhetlig plan. Vi har 
utarbeidet mer detaljerte tilleggsdokumenter for hver enkelt 
parsell, slik at det for parter med interesser i arbeidet vil være enkelt å finne frem til informasjon som 
gjelder den strekningen man er interessert i. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, og det 
er derfor utarbeidet planprogram som ligger til grunn for gjennomføringen av planarbeidet. 
Planprogrammet ble fastsatt av KMD 10.9.2015 og er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider. 
På bakgrunn av utredninger i reguleringsplanfasen ble planprogrammet revidert og sendt ut på 
begrenser høring til berørte parter av endringen for parsell 16, hvor det ble besluttet å detaljregulere 
kun det øvre alternativet. Etter høring av planforslaget ble også parsell 4 og 12 sendt ut på begrenset 
høring grunnet endringer etter høringsuttalelser. Den største endring i konsekvens kommer som følge 
av at sjødeponi i Fiskefjorden ble tatt ut fra planforslaget. Det betyr reduksjon i konsekvens fra meget 
stor negativ til liten negativ på naturmangfold.  

Statens vegvesen Region nord er prosjekteier og har ansvaret for det praktiske planarbeidet. KMD har 
ansvar for saksbehandling og alle beslutninger som normalt ligger til kommunestyrene, herunder 
vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og vedtak av endelig plan. En del praktisk saksbehandling blir 
likevel gjennomført av Statens vegvesen, på vegne av departementet. Planarbeidet følger de samme 
prosessregler som ordinær kommunal planlegging, men det er ikke knyttet innsigelses- eller 
klageadgang til statlig reguleringsplan. 

Hensikten med planarbeidet er å sikre arealer for bygging av ny veg, med bruer og tunneler, langs 
Hålogalandsvegen, samtidig som hensyn til natur, miljø og lokal og regional samfunnsutvikling 
ivaretas. 

Oppstart av planarbeidet ble utarbeidet i tråd med fastsatt planprogram, og annonsert i alle lokalaviser 
som prosjektet tilstøter i henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8, den 19.10.2015. Brev med varsel 
om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre 
berørte den 15.10.15. 

Det ble i henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8, varslet om en mindre utvidelse av planområdet. 
Dette ble formidlet i Harstad Tidende, Vesterålens avis, Fremover og på nettsiden til Statens vegvesen 
den 21.03.2016. Brev med varsel om justert planområde ble sendt ut til offentlige instanser samt 
berørte grunneiere og andre den 17.03.16. Reguleringsplanforslag ble lagt ut på offentlig ettersyn fra 
12.12.2016 med høringsfrist 10.02.2017. 

En reguleringsplan består av:
• Reguleringsplankart
• Reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse
• Konsekvensutredning
• Miljøoppfølgingsplan 
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2 Planområdet og hensikten med planarbeidet 
Prosjektet berører syv kommuner i Nordland og Troms fylker og er totalt 159 km langt (Figur 2-1). 
Dagens veg har lav standard i forhold til vegens funksjon som hovedfartsveg mellom regionene, 
spesielt med tanke på næringsutvikling og regional utvikling. 

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, 
Harstad og Evenes. Vegen skal knytte Hålogalandsregionen bedre sammen, og gi gode forutsetninger 
for næringsutvikling og regional utvikling. 

 

Figur 2-1. Hålogalandsvegen i Nordland og Troms. 

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre arealer for bygging av ny veg, med bruer og tunneler, langs 
Hålogalandsvegen, herunder fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes 
eller vernes. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 10.09.2015 og revidert planprogram den 13.10.2016. 

 

2.1 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket utløser krav om størrelse gjør at det må gjennomføres en konsekvensutredning (KU), jf. 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med 
konsekvensutredningen er å få fram de vesentlige konsekvensene som planen vil medføre for miljø og 
samfunn. Dette skal sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta hensyn til verdiene ved videre 
planlegging. Relevante avbøtende eller kompenserende tiltak og vilkår er innarbeidet i planen.  

Et ikke-teknisk sammendrag og konklusjoner fra konsekvensutredningen er i kapittel 5.  

 

2.2 Målsettinger, overordnede premisser og krav 

2.2.1 Målsettinger for planforslaget 

Samfunnsmål 

Konseptvalgutredningens samfunnsmål formulerer den samfunnsutviklingen transportsystemet skal 
bygge opp under. Det prosjektutløsende behovet er å bedre rammevilkårene for næringsliv og regional 
utvikling ved å redusere avstandskostnadene.  

I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett 
sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. 

Effektmål 

Effektmål er de konkrete virkningene for brukerne, som bidrar til å oppfylle samfunnsmålet. De 
viktigste effektmålene som er omtalt i konseptvalgutredningen (KVU), er redusert reisetid for 
næringstransport og bedre regularitet og robusthet. 

Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og reduserte miljøulemper ved: 

• Redusert reisetid for næringstransport  
• Bedre regularitet og robusthet, dvs. reduksjon av stigninger som er flaskehalser for 

tungtransport  
• God tilrettelegging for lokalt næringsliv, reiselivsnæring og lokalbefolkning 
• Reduserte klimagassutslipp 
• Antall trafikkulykker skal reduseres 
• Vegsystemet skal kunne bygges ut og tas i bruk i realistiske etapper. 

I planprogrammet er det satt krav om at planleggingen skal legge vekt på måloppnåelse, prissatte og 
ikke prissatte konsekvenser.  I kapittel 7 finnes en vurdering av planforslagets måloppnåelse sett på 
bakgrunn av en helhetlig vurdering av prosjektet. 
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2.3 Plan, prosess og medvirkning 

2.3.1 Statlig plan 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet etter anmodning fra Samferdselsdepartementet 
at prosjektet skal behandles som statlig plan i brev av 22.12.14. Beslutningen innebærer at det er 
departementet som fastsetter planprogram og fatter endelig planvedtak istedenfor de respektive 
kommunene. Det er i denne statlige planen gått rett på reguleringsplan med konsekvensutredning uten 
at det først utarbeides kommunedelplan.  

Planarbeidet for statlig plan følger de samme prosessregler som ordinær kommunal planlegging, men 
det er ikke innsigelses- eller klageadgang til statlig plan. Metodikk i Statens vegvesens håndbok R760 
(Styring av vegprosjekter) er lagt til grunn for arbeidet med Hålogalandsvegen.  

2.3.2 Prosess og medvirkning 

Arbeidet med planprogrammet for Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83 ble igangsatt våren 2014. 
Gjennom arbeidet med dette er det tatt stilling til hvilket alternativ som skal videreføres som et konkret 
reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet høsten 2015. Planprogrammet beskriver ytterligere planprosess og 
medvirkning frem til vedtatt reguleringsplan. 

Viktige milepæler etter fastsetting av planprogram høsten 2015 og medvirkningsmuligheter er: 

 

 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene gitt informasjon om planarbeidet, slik at alle parter 
har hatt mulighet til å få god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og konsekvenser av disse. 
Det har i løpet av planprosessen i 2014-2016, vært flere anledninger til medvirkning for berørte 
grunneiere og næringsaktører. 

 

Gjennomført og planlagt aktivitet 2014-2016: 

• 2014 
• Våren 2014: Planlegging igangsatt 
• 30. juni – 30. november: Forprosjekt plan, drøfting av alternative traséer med 

silingsrapport 
• 25. september: Søknad om statlig plan 
• Desember 2014: Beslutning om statlig plan 

• 2015 
• Januar: Folkemøter i alle kommunene i forbindelse med offentlig ettersyn og høring av 

planprogram med silingsrapport for Hålogalandsvegen 
• 11. februar: Planforum med sektormyndigheter 
• 23. januar – 6. mars: Høring av planprogram med silingsrapport. Merknadsbehandling. 
• 23. mars: Møte med Politisk referansegruppe 
• Sommer 2015: Brev med orientering om geotekniske undersøkelser og 

kulturminneundersøkelser langs Hålogalandsvegen sendt til alle berørte grunneiere 
• 6. september: Møte med Politisk referansegruppe 
• 11. september: Planforum med sektormyndigheter 
• Høsten 2015: Oppstart konsekvensutredning, befaringer og datainnsamling, kontakt 

med lokalkjente og relevante myndigheter 
• 23. september: Befaring med Kongsvikdalen, Vestre Kanstadfjord og Vestre Hinnøy 

Reinbeitedistrikt 
• 19. oktober: Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Hålogalandsvegen i 

lokale aviser og på nettsiden til prosjektet. Brev med orientering til berørte grunneiere, 
høringsfrist 30. november. 

• Oktober: Oppstartsmøte reguleringsplan med alle kommunene 
 

• 2016 
• 16. januar: Møte med Politisk referansegruppe 
• 21. mars: Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelser av planområdet 

Hålogalandsvegen i lokale aviser og på nettsiden til prosjektet. Brev med orientering til 
berørte grunneiere, høringsfrist 13. april. 

• Våren 2016: Sluttføring av konsekvensutredning 
• 8-9. september: Planforum med kommuner og sektormyndigheter i Harstad 
• Høst 2016: Møte med politisk referansegruppe 
• Vinter 2016: Merknadsbehandling 

• 2017  
• Januar: Folkemøter, møte med kommunene og kontordager 
• Februar: Møte i politisk referansegruppe 
• Første kvartal: Oversendelse til KMD for behandling av reguleringsplan for 

Hålogalandsvegen 
 

Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter har fortløpende blitt lagt ut på vegvesenets nett- og 
Facebooksider: 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen 
https://www.facebook.com/halogalandsvegen 

 

 

  

19. okt. 2015 

Kunngjøring av 
planoppstart

Jan/februar 2017

Høring/offentlig ettersyn av 
regulerings-plan med KU

Vår 2017

Vedtatt reguleringsplan

Med-
virkning Folkemøter, skriftlige innspill, planforum STATLIG 

VEDTAK

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen
https://www.facebook.com/halogalandsvegen
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3 Eksisterende forhold 

3.1 Samfunn i planområdet 
Hålogalandsvegen krysser Norges største øy, Hinnøya. Tettstedet Harstad har rundt 64 prosent av 
Hinnøyas befolkning. Tett bosetning ellers finner en langs rv. 85 ved Sortlandssundet i vest og mot 
Vestfjorden i sørøst, særlig i Lødingen tettsted.  

Hinnøyas eneste fastlandsforbindelse er E10/rv. 85 over Tjeldsundbrua. I tillegg er det bilferge-
forbindelser fra Lødingen og Harstad. Fra Gullesfjordbotn er E10 en del av Lofotens fastlands-
forbindelse (Lofast), som stod ferdig i 2007. 

E10 har bl.a. funksjon som transportåre fra E6 til Lofoten og Vesterålen. Sammen med rv. 83 og rv. 85 
har vegen også en viktig regional funksjon. Nærmeste stamflyplass er Harstad/Narvik lufthavn, de 
nærmeste jernbaneterminalene er Narvik og Fauske. Lofoten er et av de mest kjente reiselivsmålene i 
Norge og E10 er innfartsåre til Lofoten fra øst. Trafikken på vegene er størst på rv. 83 mot Harstad, 
med fremskrevet trafikkgrunnlag på 5680 kjøretøy pr. døgn (år 2062). Alle de tre riksvegene har 
strekninger med lav standard som fører til at reisetiden øker, og E10 har i tillegg flere stigninger som 
fører til dårlig regularitet vinterstid. 

Universitetssykehuset Nord-Norge har avdelinger i Harstad og Narvik. Nordlandssykehuset har 
avdelinger i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. Av høyere utdanningsinstitusjoner er 
Nord universitet etablert i bl.a. Bodø, i tillegg har Norges Arktiske Universitet (UiT) campus i Harstad og 
Narvik. Harstad som den største byen i Hålogalandsregionen, har betydelig arbeidspendling fra 
kommunene rundt. I Ofoten og Sør-Troms er tungindustri og bergverk store næringer mens fiskeri, 
havbruk og reiseliv er de største næringene i Lofoten og Vesterålen. 

3.2 Dagens vegstandard 
Innenfor prosjektstrekningen er E10 utbygd til stamvegstandard mellom Evenes flyplass og Tjeldsundet. 
Øvrige strekninger har en lavere standard enn dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til 
bredde, geometri og stigning. I særlig grad peker strekningen Fiskefjord – Kanstad seg ut med smal veg 
og dårlig geometri. Deler av denne strekningen mangler midtlinje. 

Tre stigninger på E10, med samlet lengde 4,6 km, er definert som flaskehalser for tungtransport. Dette 
tilsvarer 4 % av strekningen. De stigningene som medfører størst fremkommelighetsproblemer for 
tungtrafikk på glatt føre, ligger like vest for Tjeldsund bru og like vest for Kåringen. Se nærmere omtale 
av dette i kapittel 7 Måloppnåelse. 

Langs E10 er en strekning vest for Bogen og en strekning på hver side av Fiskefjorden utsatt for 
snøskred. Skredfrekvensen er størst vest for Fiskefjorden med ett skred i gjennomsnitt hvert 3. år, og 
stengt veg i snitt hvert 10. år. 

Rv. 83 har mindre bredde enn vegnormalenes krav, som er 10 m for trafikk over 4000 kjøretøy pr. 
døgn. En 5 km lang strekning nærmest Tjeldsund bru har i tillegg dårlig geometri. Rv. 85 er utbygd til 
vegnormal-standard fra Lødingen fergeleie til E10. Fra Gullesfjordbotn til kryss med fv. 83 har rv. 85 
dårlig geometri, liten bredde og svake skuldre. Videre til Sortlandsbrua har vegen riksvegstandard. 

3.3 Trafikkforhold 
E10 går fra Luleå i Sverige til Å i Lofoten. Fra E10 gir rv. 85 forbindelse til Lødingen og E6 via 
fergesambandet Bognes – Lødingen, og fra Gullesfjordbotn til Sortland. Rv 83 er forbindelse fra E10 til 
Harstad. Øvrige tettsteder og annen bebyggelse i området har forbindelse til riksvegene via fylkesveger. 
Fv. 83 med fergesambandet Flesnes – Refsnes er en alternativ forbindelse mellom Sortland og Harstad. 
De største trafikkmengdene i området er på rv. 83, og på E10 fra Tjeldsund bru mot Evenes, med 
omkring 4000 kjøretøy pr døgn. 

Trafikkulykker 

Ulykkesfrekvensen på E10 er 0,15, mens normal ulykkesfrekvens for denne vegtypen er 0,17. På rv. 83 
skjedde det i perioden 2001-2004 gjennomsnittlig 7,3 ulykker, med 14,5 drepte eller skadde personer 
pr. år. Etter at det i 2005 ble etablert automatisk trafikk-kontroll (ATK) med 4 fotobokser, har det vært 
en nedgang i antall personskadeulykker på ca. 60 %. Denne vegen har nå lavere ulykkesfrekvens enn 
normalt for vegtypen. På rv. 85 er strekningen nærmest Sortland bru mest utsatt for ulykker. 

Godstransport 

Fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen transporterer fisk østover langs E10, eller sørover via ferge 
Lødingen – Bognes, og i dag transporteres den største andelen østover. Transport til og fra 
distribusjonssenter i Harstad og Narvik utgjør en betydelig andel av øvrig næringstransport. 

I 2009 ble 20 % av all fisk i Norge ilandført i Nordland, av dette 65 % i Lofoten og Vesterålen. Nordland 
er også et av de største fylkene innen fiskeoppdrett, hvor Lofoten og Vesterålen bidrar med en 
betydelig andel. Fiskeri- og havbruksnæringen har hatt en betydelig vekst de siste årene. En betydelig 
andel fisketransport foregår med bil, fordi dette gir raskest transport fra produsent til marked. Fortsatt 
vekst i næringen vil gi økt fisketransport på veg. Næringen er avhengig av en vegstandard som gir 
effektiv og sikker transport. 

Kollektivtransport 

Siden Hålogalandsvegen ligger både i Nordland og Troms fylke, er det to fylkeskommuner som har 
ansvaret for rutetilbudet i området. Dagens kollektivtilbud styres i stor grad av behovet for skoleskyss. 
Det betyr i hovedsak at bussene kjører inn til skolene/kommunesenter ved starten av dagen og 
returnerer på slutten av dagen. Slik danner skoleskyssen hovedrammen for rutetilbudet. Holdeplassene 
er mange og ligger tett langs disse rutene. Noe som er viktig i forhold til skoleskyss, men fører til at 
bussen er mindre attraktiv for arbeidsreisende og de som skal reise over lengre strekninger. 
Holdeplassene varierer i kvalitet og de fleste mangler universell utforming. 

I tillegg finnes regionrutene mellom de større tettstedene i regionen, som Bodø, Svolvær, Sortland, 
Narvik og Harstad.

Gange og sykkel 

I hovedsak er det etablert g/s-veg langs de strekningene som er eller har vært skolevegstrekning. 
Definisjon av skoleveg gjelder vegstrekninger i en avstand på 4 km fra skole. Det er sjelden eller aldri at 
opparbeidet g/s-veg oppfyller de 4 km. 

Langs strekningen er det ulik standard på gang- og sykkelvegene. Flere steder er eneste tilbud for 
myke trafikanter et fortau uten fysisk skille fra E10. Dette gjelder som regel i «sentrumsområder» med 
fartsgrense 50 km/t. G/s-vegene fungerer ofte også som atkomstveg til boliger.  

https://snl.no/Harstad%252Ftettstedet
https://snl.no/Sortlandssundet
https://snl.no/L%25C3%25B8dingen%252Ftettstedet
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Eksisterende gang- og sykkelsystem har ulik kvalitet, og utfordringene er manglende løsninger for 
myke trafikanter. 

3.4 Grunnforhold 
Grunnforholdene på strekningen mellom Sortland og Evenes er i hovedsak gode. Dette er oppsummert i 
tabellen nedenfor (Tabell 3-1). 

Tabell 3-1. Kort oppsummert om grunnforhold for planlagt ny Hålogalandsveg. 

PARSELL KOMMUNE GRUNNFORHOLD 

1 Sortland Gode grunnforhold 
2 Kvæfjord Gode grunnforhold, unntatt av en del myrområder som må masseutskiftes. 
3 Gode grunnforhold, med unntak av Raksebukta som må masseutskiftes. 

Det må også gjøres ved etablering av skredvoll for Lillevåtvoll.  
4 Lødingen Gode grunnforhold, unntatt myrområder hvor masseutskifting må utføres.  
5 (Tunnel) 
6 Varierende grunnforhold; stabile masser og mer ustabile områder med 

som består av sand med tynnere leirlag eller morenemasser. To 
kvikkleireområder: Kåringosen og Djupfesthamn 

7 Gode grunnforhold med unntak i Forvika hvor undersøkelsene på sjø viser 
på løst lagret sand og et tynt lager leire. 

8 Tjeldsund Gode grunnforhold 
9 Gode grunnforhold, med unntak av en del myrområder som må 

masseutskiftes.  
10 Harstad Gode grunnforhold med unntak myrområde i Gausvik hvor masseutskifting 

må utføres. 
11 Grunnforholdene skifter fra morenemasser i sør til mer leire og torv videre 

nord over. Det er behov for masseutskiftning av leire og torv på 
strekningen. 

12 Grunnforholdene skifter fra leire i sør til morenemasser i nord, i tillegg er 
det myrområder langs store deler av strekningen. To kvikkleireområder 
ved Melvika og Nordvikelva. 

13 Skånland Gode grunnforhold 
14 Gode grunnforhold  
16 Evenes Gode grunnforhold 
17 Hovedsakelig gode grunnforhold. Løsmassene består hovedsaklig av løst 

lagret sand med innslag av silt, som sammen med store fyllinger skaper en 
del setningsproblematikk. 

 

 

 

 

 

 

Klimaendringer – klimatilpasninger 

Klimaendringer er et hensyn vi tar i forbindelse med å vurdere framtidige skredhendelser og –
sikringstiltak i et endret klima. Klimatilpasning er også et relativt nytt uttrykk for dette.  

 «Klimaprofil Troms» januar 2015 fra Norsk Klimaservicesenter gir pr. i dag det beste grunnlaget for 
hvordan vi lokalt bør ta høyde for klimaendringer i et ca. 50-100 års perspektiv: 

 «Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte problemer 
med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser: og skred.».  

Klimatilpasninger og effekter på skred – klimaprofil Troms:  

«I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll/flom 
og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred og sørpeskred. Det er derfor grunn til økt 
aktsomhet mot disse skredtypene.  

Ved utredning og kartlegging av skredfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging er det 
derfor viktig at alle typer skred vurderes nøye. Det er likevel ikke grunn til at de sjeldne, svært store 
skredene som en skal ta hensyn til ifølge TEK10, og som dagens aktsomhetskart viser, vil blir større 
eller skje hyppigere. » 
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3.5 Bruer 
 

De to store bruene Tjeldsund bru og Sortlandsbrua samt Sigerfjordtunnelen, inngår ikke i prosjekt 
Hålogalandsvegen, men i egne prosjekter. Tiltak på disse elementene skal derfor ikke medtas i 
sammenligning (med unntak av fortausplatene på Sortlandsbrua). 

Standard opprettholdes på bruene og standard i Sigerfjordtunnelen skal regnes som oppgradert i tråd 
med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet (sammenligningsalternativet for 
konsekvensutredning) og i planforslaget. Breddeutvidelse av bruene eller Sigerfjordtunnelen er ikke 
inkludert i beregningene.  

Begge de store bruene og Sigerfjordtunnelen inngår i beregning av avstander, kjøretid og transport-
økonomiske beregninger. 

 

 
Figur 3-1. Tjeldsundbrua 
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4 Beskrivelse av tiltaket – ny Hålogalandsveg 
Prosjektet er delt inn i 17 parseller som vist i kartet under, hvor parsell 15 er tatt ut. For hver parsell er det utarbeidet egne plankart, planbestemmelser og detaljerte delrapporter. 

 
 

Figur 4-1. Hålogalandsvegen går gjennom 7 kommuner i Troms og Nordland; Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland. 
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4.1 Vegstandard og utforming av ny Hålogalandsveg 

4.1.1 Planlegging og erverv av sideanlegg 

 «Annen veggrunn – tekniske anlegg» har som formål å dekke areal til skråninger til fyllinger og 
skjæringer, grøfteareal, sikkerhetssoner, siktrydding, sikringsgjerder og andre tekniske tiltak.  

«LNFR område» med bestemmelseområde «Anlegg- og riggområde» er områder som tiltakshaver skal 
leie i anleggsfasen for å gi areal til midlertidige veier for trafikkavvikling og anleggstrafikk, samt lagring 
av anleggsmaskiner, brakkerigger, utstyr og masser. 

For begge reguleringsformålene er det tatt høyde for mindre justeringer av skråningsutslag i senere 
faser som følge av usikkerhet knyttet til detaljeringsgrad, topografi og grunnforhold, men ikke mer enn 
5 meter til hver side. Det er gjort særskilte vurderinger der det skal reguleres til vegformål og erverves i 
byer og tettsteder. 

4.1.2 Veg- og tunnelklasser 

Ved bygging av ny veg skal vegnormalens kap. C Veger (håndbok N100) legges til grunn. Det legges til 
rette for å oppnå den aktuelle standard, under forutsetning av at dette ikke gir uforholdsmessig høye 
kostnader. I noen områder har valg av trasé stor betydning for hvilken vegklasse som kan velges. I 
Tabell 4-1 vises standarder som legges til grunn for prosjektet.  

Tabell 4-1. Vegstandard som legges til grunn for prosjektet. 

Strekning Vegklasse Vegbredde (m) 

E10* H2 (80 km/t) 8,5 

 H3 (90 km/t) 8,5 

Rv. 83 H4 (80 km/t) 10,0 

Rv85 U-H2 (80 km/t) 8,5 

 H2 (80 km/t) 8,5 

*E10: Et par fravik på korte parsellstrekninger 

Ved bygging av tunneler skal håndbok N500 Vegtunneler, legges til grunn. Tunnelklasse T9,5 brukes 
på E10 og rv. 85. T10,5 på rv. 83. 

 

4.1.3 Bruer 

Bruer som krysser vassdrag skal være så lange at fyllingene ikke stenger igjen bekkedalene, slik at det 
er romslig plass omkring vannstrengen. På den måten ivaretas både landskapstilpasning, naturmiljø og 
klimahensyn. Generelt skal alle bruer utformes med en føringsbredde på 9,5 meter, mellom 
brurekkverkene. I tillegg tilkommer eventuell breddeutvidelse på grunn av siktkrav i kurver. Bruer og 
kulverter dimensjoneres iht. beregnede vannmengder ut fra gjeldende IVF-kurver og med 200 års 
gjentaks-intervall. Den rasjonelle formel (kap. 405 i N200) kan benyttes ved nedbørfelt på inntil 4 km2. 
Lengden av konstruksjonene vil variere utfra stedlige forhold og funksjon. Nødvendige plastringer i 
forbindelse med landkar skal utføres i naturstein. 

Håndbok N400 Bruprosjektering, legges til grunn. 

4.1.4 Kryss 

Alle kryssløsninger skal være oversiktlige og med god utforming. Kryssets geometri bør tilpasses 
eksisterende terreng, ha gode siktforhold og være lett lesbare, og bør utformes iht. håndbok V121 
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Kryss på Hålogalandsvegen skal dimensjoneres for 
modulvogntog. Det er gått ut fra sporing for MTV-3, dansk standard. 

Det vil bli to rundkjøringer på strekningen. Disse er plassert i parsell 10 i Harstad kommune og i 17 i 
Bogen i Evenes kommune. Rundkjøringen i parsell 10 planlegges i tunnel ved Tjeldsund bru og vil ha 
tre armer. Den ene armen går sørover mot Gausvik, den andre armen går nordover mot Leikvik, og den 
tredje armen går mot Tjeldsund bru. Det vil være en rundkjøringer i Bogen sentrum, i tilknytning til den 
nye tunnelen mot Snubba.  

For å oppnå prosjektets mål ønsker man å slå sammen og sanere private avkjørsler. 

4.1.5 Kollektivtrafikk og kollektivknutepunkt 

Statens vegvesen har i samarbeid med Nordland og Troms fylkeskommuner, utarbeidet et nytt 
driftsopplegg for buss. Det er sett på hvor nye regionruter skal gå og hvordan de skal koordineres, som 
følge av den nye vegen. Det er lagt opp til pendelruter som forbindes i knutepunkt. 

Det vil bli fem regionale kollektivknutepunkt, elleve lokale kollektivknutepunkt og en rekke 
bussholdeplasser langs Hålogalandsvegen. I de regionale knutepunktene møtes tre regionale busser og 
minst én lokal buss. I de lokale punktene vil det hovedsakelig være overgang mellom regionbussen og 
lokalbussen, eventuelt mellom to lokale busser. Dette krever gode og hensiktsmessige arealer, slik at 
de reisende får en positiv opplevelse av kollektivtilbudet. 

Knutepunktene ligger ofte et stykke unna bebyggelse. Dette har gjort det nødvendig å planlegge med 
arealer til «park & ride». På disse arealene vil det være mulig å parkere bilen eller sykkelen, og hente 
eller sette av passasjerer som skal med bussen.   

Innhold og arealbehov vil variere, men utformingen av områdene skal være i slektskap og harmonere 
med omgivelsene. Utformingen skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte seg av kollektiv transport 
langs Hålogalandsvegen. Det vises til Håndbok V123 Kollektivhåndboka og håndbok V129 Universell 
utforming for veger og gater. 

4.1.6 Rasteplasser og stopplommer 

Det er planlagt rasteplasser langs strekningen og på sikt vil 2-3 få status som hovedrasteplass. Det 
totale tilbudet for rast, stopp og døgnhvile er sett i sammenheng for å sikre et optimalt tilbud til alle 
trafikantgrupper.  

Plassene er planlagt ut i fra følgende føringer: 
• Skal gi alle trafikantgrupper et tilbud om stopp, rast og hvile minst hver time (om lag 50 – 70 

km avstand) på riksvegnettet. 
• Hensynet til trafikksikkerhet, beredskap, turisme og friluftsliv skal sikres.   
• Skal sees i sammenheng med det kommersielle tilbudet og mulighetene for kjøp av mat. 
• Skal være åpne hele året, ha god standard på utforming og drift av toalettanlegg, universell 

utforming og være tilgjengelig for vogntog.  
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• Skilt skal informere om avstand til neste rasteplass. God skilting sikrer forutsigbarhet for 
trafikantene og er viktig for trafikksikkerheten.  

I Gullesfjordbotn (parsell 3) planlegges det - i tillegg til rasteplass - både regionalt kollektivknutepunkt 
(4 busser samtidig, park & ride) og døgnhvileplass for vogntog innenfor et stort areal. Dette blir derfor 
regulert som kombinert samferdselsformål.  

Stopplommer for kortere stans eller nødstopp er planlagt iht. N100 slik at parkering unngås på veg i 
størst mulig grad. 

4.1.7 Kontrollplasser 

Det er regulert areal til samferdselstiltak som skal brukes som kontrollplasser av Statens vegvesen og 
Politiet. De to kontrollplassene er lagt ved Langvassbukt (parsell 2) og i nærheten av Vollstad (parsell 
11). Arealene er på mellom 1,5 og 2 mål. Kontrollplassene skal utformes iht. N100. 

4.1.8 Løsninger for gående og syklende 

Løsninger for gående og syklende planlegges og bygges etter kravene for de ulike dimensjonerings-
klassene i vegnormalene (N100). Ved utarbeiding av gang- og sykkelvegløsninger i tilknytning til 
Hålogalandsvegen fokuseres det på at det skal være attraktivt og trygt å gå og sykle. Dette innebærer å 
finne gode tverrforbindelser og sideforbindelser for myke trafikanter som fungerer året rundt. G/s-
vegene må bygges sammenhengende, være moderne og trafikksikre. 

Løsning for gående og syklende kan variere og vil bestemmes utfra trafikktall (tabell 3.3 i 
sykkelhåndboka). Det kan være kombinerte løsninger som g/s- veg og sykkelveg med fortau, egne 
systemer som fortau, sykkelfelt, og sykkelveg, eller kombinasjoner av disse. 

4.1.9 Skråningsutslag og støttemurer 

Terrenginngrep skal som en hovedregel begrenses og skje mest mulig skånsomt. Skråninger, voller og 
andre tiltak i terrenget i tilknytning til veganleggene skal ha en god landskapsmessig utforming som 
harmonerer med eksisterende terreng. Det vises til formingsveilederen og håndbok V130 Vegen i 
landskapet. 

4.1.10 Håndtering av overvann 

Hålogalandsvegen krysser flere elver og bekker, både i eksisterende trasé og i ny trasé. Alle 
eksisterende bruer, stikkrenner og kulverter ved bekke- og elvekryssinger kontrolleres mht. 
vanngjennomstrømningskapasitet, og utskiftinger vurderes. For ny veg anlegges bruer, stikkrenner og 
kulverter ved bekke- og elvekrysninger.  

For håndtering av overvann i sentrumsområder, bl.a. i Bogen, skal det tas hensyn til øvrig infrastruktur, 
bl.a. kabler og kommunalt vann- og avløpssystem (se planbeskrivelser for hver parsell).  

I tilfeller hvor det er ønskelig å bevare våtmarksområder/myrområder, bl.a. inntil tunnelportaler, 
foreligger egne beskrivelser for hvordan dette skal gjøres. Se planbeskrivelse for hver parsell.  

Øvrig overvann håndteres via grøfter med avløp (via stikkrenner) til naturlige vannveier som elver, 
bekker og sjø (ref. kapittel 405 i N200 for utforming og krav til stikkrenner).  

4.1.11 Håndtering av tunnelvann 

Overvann i tunnel kommer fra drenering og lekkasjevann i fjell, samt fra vasking av tunnel. Drenering 
og lekkasjevann er rent vann uten forurensning og har derfor ingen restriksjoner mht. til avløp (ref. 
kapittel 3.7 første avsnitt i håndbok N500).  

Et vaskevannsystem anlegges gjennom hele tunnelen og utformes/dimensjoneres iht. krav i kapittel 8, 
håndbok N500. Vaskevannsystemet håndterer overvann fra veg i tunnel, som ledes via sluk i 
kantstein/bankett. Dette systemet håndterer i hovedsak vann ved nedvasking av tunnelen, som kan 
være forurenset i mindre grad.  

Det vurderes om oljeutskiller skal anlegges for å ta høyde for mulige forurensninger fra tunnelen, som 
for eks. tunnelbrann, tankbilvelt, etc. (ref. kapittel 3.5 – 3.8 i håndbok N500 for krav og rutiner ifm. 
Håndtering av utslipp fra tunnel).  

4.2 Støy 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, er lagt til grunn (Tabell 4-2). 
Støyberegningene har tatt utgangspunkt i vegsituasjonen og trafikktall som fremskrives i 20 år. 
Beregningene er basert på Nordisk Beregningsmetode for veg- og trafikkstøy.  

Tabell 4-2. Kriterier for støysoner iht. T-1442, frittfeltverdier. 

 

 

Hålogalandsvegen går gjennom områder med varierende grad av bebyggelse. For 8 parseller, vil 
avstand til nærmeste boliger og fritidsboliger være 30 meter. For parsell 16 vil avstanden være mindre 
da vegen er planlagt gjennom Bogen sentrum. For de resterende parsellene vil ny veg bli liggende mer 
enn 30 meter unna boliger og fritidsboliger. 

Støyberegningene viser at totalt 13 bygg (3 fritidsboliger og 10 boliger) kommer innenfor rød sone. 
290 bygg (25 fritidsboliger og 265 boliger) kommer innenfor gul sone.  

Nedre grenseverdi for gul sone angir grense for støyskjermende tiltak. Det legges generelt opp til lokal 
skjerming av uteområdene til boliger og fritidsboliger i form av innglassing av veranda eller lokal 
støyskjerming ved tilhørende uteområder. Fasadetiltak vurderes for boliger og fritidsboliger i rød sone. 
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4.3 Omklassifisering 
I tre kommuner vil ny Hålogalandsveg medføre at eksisterende veg avlastes (Tabell 4-3). Eksisterende 
veger omklassifiseres til privat veg, kommunal veg og fylkesveg. Det gjøres ingen tiltak på disse 
vegene, men trafikkbildet vil bli endret med mindre trafikk. 

Tabell 4-3. Avlastet veg som følge av ny Hålogalandsveg. 

Kommune  Veg Tiltak 

Kvæfjord   
Parsell 2 og 3 Eksisterende veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt foreslås omklassifisert 

til privat veg. 
Ingen tiltak 
skal gjøres 

Lødingen   
Parsell 5  Eksisterende veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset foreslås 

omklassifisert til Fylkesveg. 
Ingen tiltak 

Tjeldsund   
Parsell 8 og 9 Dagens E10 på strekningen blir trafikkavlastet og deler av den foreslås 

omklassifisert til fylkesveg og noe til riksveg. 
Ingen tiltak 

Harstad   
Parsell 10 Dagens E10 foreslås omklassifisert til Fylkesveg. Ingen tiltak 

Parsell 11 og 12 Eksisterende veg brukes som samleveger for avkjørsler eiendommer, 
inkl. GS-veg (blandet trafikk). Foreslås omklassifisert til kommunal veg.  

Ingen tiltak 

 

 

Figur 4-2. Dagens E10 over Kåringen skal omklassifiseres til fylkesveg. 

4.4 Massedeponi og rigg 
Det er planlagt 30 deponier fordelt på de fleste parsellene, jf. Tabell 4-4. Deponienes størrelse varierer 
fra ca. 6376 m2 til ca. 2 557600 m2, hvor D15 ved Hårvik er det største. Det er planlagt flere små og 
større riggområder. Kartfesting av massedeponi og riggområder finnes i vedlegg 1.  

 

 

 

 

Tabell 4-4. Planlagte massedeponi ved bygging av Hålogalandsvegen.  

Parsell Kommune Deponi nr. Lokalitet Størrelse (m2) 
1 Sortland D1 Kjerringneset 15871 
1 Sortland D2 Kjerringnesdalen 18132  
2 Kvæfjord D3 Våtvoll 74911 
3 Kvæfjord D5 Løbergsbukta 18660 
3 Kvæfjord D6 Gullesfjordbotn 24511 
3 Kvæfjord D7 Østerdalselva 30951 
4 Lødingen D7 Østerdalselva 15334 
4 Lødingen D9 Kanstadbotn sør 62475 
8 Tjeldsund D10 Fiskefjordbotn 33818 
8 Tjeldsund D12 Kongsvikdalen 68510 
9 Tjeldsund D13 Ulvik 34545 
9 Tjeldsund D15 Hårvik 218757 
10 Harstad D16 Årbogen vest 40754 
10 Harstad D31 Årbogen øst 15218 
10 Harstad D32 Haukebø sør 9122 
10 Harstad D17 Haukebø nord 22004 
11 Harstad D19 Leikvik 63094 
11 Harstad D20 Vollstad 47615 
11 Harstad D21 Fauskevåg 6376 
12 Harstad D33 Brattberget 47572 
12 Harstad D34 Mølnosen 37763 
13 Skånland D24 Tjeldsund kro 12412 
13 Skånland D25 Øverlia 57021 
14 Skånland D26 Durumålslia 49144 
14 Skånland D27 Boltås 21646 
17 Evenes D35 Langmyra 8016 
17 Evenes D30 Snubbakollen 20730 

 

Dokumentasjon av massebalanse finnes i vedlegg 2. Denne oversikten viser at det er regulert 
permanente deponier med tilstrekkelig samlet kapasitet i prosjektet. Det er imidlertid for lite deponi på 
enkelte strekninger, noe som kan bli fordyrende grunnet lang transport til deponi. Behovet for flere 
deponier gjelder spesielt parsell 12 i Harstad kommune og parsell 16-17 i Evenes kommune.  

I første omgang foretas en interessekunngjøring for å kartlegge mulige mottakere av større volum. 
Avtaler om avhending av masser inngås i byggeplan- eller utbyggingsfasen av SVV eller et OPS-selskap. 
Masseunderskudd på noen parseller dekkes av overskudd på nærliggende parseller med inntil ca. 10 
km transport. 
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4.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Trafikkavvikling i anleggsperioden kan i hovedsak gjennomføres uten store utfordringer langs hele 
Hålogalandsvegen. 

Der ny veg er lagt om i forhold til eksisterende veg, kan trafikken avvikles på eksisterende veg. Der 
vegen er planlagt i eksisterende trasé, er den i all hovedsak lagt på siden av eksisterende veg. Slik kan 
trafikken ledes forbi på ett eller to felt i anleggsfasen, eventuelt på tilknyttede lokalveger. Det vil 
imidlertid være noe større risiko forbundet med trafikkavvikling der vegen går i eksisterende trase, og 
trafikkavviklingen må følgelig reguleres strengere. 

4.6 Parsellinndeling 
Hålogalandsvegen er delt inn i 17 parseller (unntatt parsell 15), hver på under 10 km (Tabell 4 1). Disse 
er vist på kart i Figur 4 1 og mer detaljert i kapittel 4.7, hvor alle 16 planforslag er kort presentert.  

Tabell 4-5. Hålogalandsvegen er delt inn i 17 parseller (planforslag). 

KOMMUNE PARSELL/PLANFORSLAG 

Sortland 1 

Kvæfjord 2 og 3 

Lødingen 4, 5*, 6 og 7* 

Tjeldsund 8 og 9 

Harstad 10*, 11 og 12 

Skånland 13 og 14 

Evenes 16 og 17 

*Strekker seg litt inn i Tjeldsund kommune. 

 

Plankart for hver og en parsell samt delrapporter og planbestemmelser finnes som selvstendige 
dokumenter. 

 
Figur 4-3. E10 gjennom Kanstadbotn. 

4.7 Parsellvise delrapporter - beskrivelse av plan og virkninger 
Her foreligger den overordnede planbeskrivelsen, i tillegg er det delrapporter av hver enkelt 
planbeskrivelse med beskrivelse av tiltaket og virkninger det er vurdert å få. Stedsspesifikke forslag til 
avbøtende tiltak er lagt inn for hver parsell. I tillegg vil vet være avbøtende tiltak som gjelder generelt 
for mange steder. Disse er listet opp i kapittel 4.8, hvor behandling av forslagene også er kommentert.  

Komplette forslag til detaljregulering finnes her: 
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen. 

 

Det vises også til oversikt over parseller i tabell 4-5 og kart i figur 4-1.  

 

 

4.7.1 Sortland 

Strekningen i Sortland er definert som én parsell på 9,3 km. Parsellen strekker seg fra Sigerfjordkrysset 
til kommunegrensen mot Kvæfjord.

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen
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PARSELL 1: Sigerfjord-kommunegrense Kvæfjord 

Dagens riksveg (Rv85) mellom Kjerringnes og kommunegrense Kvæfjord ligger i natur- og friluftsområder, med lite bebyggelse langs traséen. Det er noe spredt fritidsbebyggelse, og avkjørsler til eiendommene. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Rv85 på strekningen fra Sigerfjordkrysset til 
kommunegrense Kvæfjord, parsell 1, i Sortland kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. 

Beskrivelse av tiltaket 

Parsell 1 følger eksisterende vegtrasé og er 9,3 km lang. Strekningen har i dag riksvegstandard. Ny veg utbedres til H2 
standard med 80 km/t og vegbredde på 8,5 m. Det legges til rette for avkjørsler, rasteplass og utfartsparkering. Det 
anlegges ikke nye kryss, men eksisterende kryss i Langbakkveien og ved Fv822 flyttes noe, og oppgraderes i henhold til H2 
standard. Dagens tunnel, Sigerfjordtunnelen, videreføres. Justering av tunnelen er ikke en del av dette prosjektet. Tunnelen 
utgjør en strekning på 2,24 km. Over tunnelåpning mot sør reguleres en skredvoll med kjørbar adkomstmulighet fra to 
sider. 

Det etableres et lokalt kollektivknutepunkt i kryss mellom Rv85 og Fv822, og ved kryssene Rv85/ Langbakkvegen og 
Rv85/Sørdalsveien reguleres tosidig busstopp. 

Virkninger av planforslaget 

Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder ved Kjerringnesdalsvatnet bedres med planskilt undergang. Tilgang til 
nærturområder og skiløype opprettholdes med regulert område for utfartsparkering. 

Det er regulert deponi (D1) på vestsiden av vegen ved profil 1200, omkranset av et bestemmelsesområde for rigg- og 
anlegg på gjeldende LNFR-formål. Det er også regulert deponi (D2) på begge sider av vegen ved profil 3900. I krysset rv. 
85/fv. 822 er det registrert to kulturminner. Disse blir liggende innenfor midlertidig rigg- og anleggsområde med regulert 
grense for bestemmelsesområde. På strekningen fra Dalsjøen - Sigerfjordtunnelen er det 4 bygg som blir liggende i gul 
støysone, derav 2 fritidsboliger. Det legges opp til lokal skjerming ved uteområdene for disse. 

 

Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over elva Storhøljet 

(omkring profilnummer 2450-2500), bør elvas forløp synliggjøres sett fra vegen. 
Sikt fra bru må ivaretas i byggefasen. Deponihøyder er begrenset gjennom planbestemmelsene. 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

I anleggsperioden bør det tilrettelegges for utfartsparkering fra parkeringsplass ved 
kommunegrensen til Kvæfjord. 

Det tilrettelegges for midlertidig utfartsparkering i anleggsperioden for utfart fra parkeringsplass ved kommunegrensen til 
Kvæfjord. 

Det bør etableres utfartsparkering ved Galtbekken Forslag om etablering av utfartsparkering ved Galtbekken er ikke regulert gjennom denne planen. 

Trygg overgang for turgåere fra utfartsparkeringen øst for Sigerfjordtunnelen til DNTs 
løypenett bør sikres. 

Tilgjengeligheten til friluftsområder ved Kjerringnesdalsvatnet bedres med planskilt undergang. Tilgang til nærturområder 
og skiløype opprettholdes med regulert område for utfartsparkering. Det reguleres utfartsparkering i tilknytning til krysset 
Rv85/Fv822 som flyttes ca. 25m sørover. 

Naturmangfold Inngrep i elv og elvebredd må unngås.  Elv og kantvegetasjon er ivaretatt med bestemmelsesområde, samt bestemmelser som regulerer inngrep. 
Vegetasjon langs elvebredden må beholdes i anleggsfasen. Elv og kantvegetasjon er ivaretatt med bestemmelsesområde, samt bestemmelser som regulerer inngrep. 
Anleggsbeltet som tilstøter vassdraget må innskrenkes. Anleggsbelte er holdt ned til et minimum nær vassdrag. 

Kulturmiljø For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket skald 
et søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. 

Det stilles krav om nærmere undersøkelser for alle kulturminner innenfor planområdet. Dette anses som en søknad om 
dispensasjon. 

Naturressurser Statens vegvesen bør inngå dialog med eier av tidligere masseuttak. I den grad det er 
hensiktsmessig, kan deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift av masseuttak, 
dog i noe mer begrenset grad.  

Dagens masseuttak er foreslått regulert til permanent deponi D1 over LNFR-formål, med tilhørende bestemmelser om 
tilbakeføring til angitt reguleringsformål. 

Reindrift Autovern bør unngås, spesielt ved trekkleier. Det samme gjelder etablering av rasteplasser 
på strekningen.  

Autovern unngås, bruk av slake skråninger. Ingen nye rasteplasser planlagt. 
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4.7.2 Kvæfjord 

I Kvæfjord er det definert to parseller (2 og 3), hver på ca. 10 km. Våtvoll utgjør skillet mellom disse to.  

PARSELL 2: Kommunegrense Kvæfjord-Våtvoll 

Dagens rv. 85 går forbi små bygder med spredt bebyggelse og det er noe varierende hastighet. Terrenget på strekningen 
er bratt med alpint landskap. Hensyn til skred er viktig for denne strekningen, og har delvis vært premissgivende for 
plassering av trasé for ny rv. 85. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Rv85 på strekningen fra kommunegrense Kvæfjord til 
Våtvoll, parsell 2, i Kvæfjord kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen innenfor denne 
parsellen har en lavere vegnormalstandard enn dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og geometri. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 10,4 km. Vegen legges i eksisterende trasé fra Langvassdalen til Bømark, og videre i en øvre trasé fra 
Bømark til Våtvoll. Strekningen planlegges etter H2 standard med dimensjonerende fartsgrense 80 km/t, hvor direkte 
avkjørsler fra riksvegen er begrenset. Krysset mellom rv. 85 og fv. 83 legges om i Langvassbukt, slik at riksvegen gjøres 
sammenhengende. Dette eliminerer den største flaskehalsen på strekningen. Det etableres et lokalt kollektivknutepunkt i 
tilknytning til det nye kryssområdet. Fra Viltkroa/eldresenteret etableres en planskilt undergang med gang- og sykkelveg 
til kollektivknutepunktet. En kontrollplass for Statens vegvesen planlegges også i Langvassbukt.  

Ved Bømark legges vegen ovenfor bebyggelsen, og det etableres et nytt kryss for å koble sammen eksisterende og ny 
riksveg sør for Bømarkelva. Ved Våtvoll etableres et nytt kryssområde for å koble sammen ny og eksisterende riksveg. Ved 
nytt kryss planlegges ensidig busslomme med parkering. Det planlegges videre veg til utkikkspunkt mot Nerfossen ved 
Våtvollelva. Parsellen slutter ved tunnelpåhugg ved Våtvoll.  

Langs vegen er det tilrettelagt for skredsikring i form av bl.a. skredbasseng og skredvoll i Langvassdalen, flere rasbasseng 
før Grasneset og skredvoll på oversiden av ny riksveg ved Våtvoll. 

Virkninger av planforslaget 

Ny Rv85 mellom kommunegrense Kvæfjord og Våtvoll gir god kobling mot kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg 
mellom Bømark og Våtvoll. Traséen bidrar til innkorting av reisetid. Adkomst til eiendommer og utmark, samt til tur- og 

friluftsområder langs parsellen ivaretas gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller gjennom etablering av nye forbindelser. Planforslaget forutsetter innløsning av to fritidseiendommer, og tiltaket vil kunne virke negativt på 
boliger langs strekningen i form av økt støy. Støyreduserende tiltak skal etableres for 20 bygg. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Fyllinger for bro over Våtvollelva bør tilpasses terrenget slik at de inngår som en naturlig del 

av ravinen.  
Ivaretas i detaljprosjektering i byggeplanfasen. 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Det bør tilrettelegges for atkomst til alle hytter på begge sider av vegen nord for Langvatnet.  Adkomst til fritidsboliger ivaretas enten via eksisterende eller nye adkomster, bortsett fra for en hytte som foreslås 
innløst grunnet konflikt med vegtiltak og sidearealer. 

Naturmangfold Anleggsaktivitet må unngås i strandsone, elv/elvebredd og nær viktige naturtyper og 
naturreservatgrense. 

Dette vil ivaretas gjennom bruk av særskilte områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i 
reguleringsplanbestemmelsene.  

Kulturmiljø Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og arkeologisk undersøkelse er aktuelt for 
lokalitetene med Id 214389, 214390 og 214476 i parsell 2. 

Det skal søkes dispensasjon fra KML for alle lokaliteter med automatisk fredet vernestatus som kommer i konflikt med 
vegtiltak og planlagte deponi innen offentlig ettersyn av planen. 

Naturressurser Beslag av jordbruksareal i Langvassdalen, like øst for kommunegrensen, bør unngås. På nevnt område er arealene i planen begrenset til nødvendig areal for vegtiltak. Det er på generell basis i planleggingen 
søkt å begrense beslag av jordbruksareal i prosjektet. 

Løsninger for annen bruk av jordbruksjord langs Langvatnet, bør finnes i dialog med 
grunneiere. 

Prosjektet vil oppfordre grunneiere til å komme med merknader til planen under høringsfasen. Dialog med grunneiere vil 
skje i forkant av og under offentlig ettersyn av planen, samt i grunnervervsprosess etter vedtatt reguleringsplan. 

Reindrift Det er forslått å unngå autovern i trekkleier, og å unngå plassering av rasteplasser på 
strekningen. 

Autovern er unngått ved trekkleier. Det vil kun etableres autovern/rekkverk ved driftsunderganger. Det legges opp til 
slake skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). Ved etablering av rekkverk skal skråninger være minst 
1:2 eller 1:1,5. ).   

Slake vegskuldre bør etterstrebes, samt lange/brede tunnelportaler. Det legges opp til slake skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). Ved etablering av rekkverk skal 
skråninger være minst 1:2 eller 1:1,5. ). Slake vegskuldre vil etableres ihht formingsveileder. Det legges videre opp til 
lange/brede tunnelportaler. Portal F ved Våtvoll blir 20m.   
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PARSELL 3: Våtvoll-kommunegrense Lødingen 

Dagens rv. 85 går langs Gullesfjorden, hvor det i hovedsak er spredt fritidsbebyggelse. Terrenget er bratt med alpint landskap. Hensyn til skred er viktig for denne strekningen, og har delvis vært premissgivende for plassering av ny trasé. 
Fra rundkjøringen ved Lofastkrysset i Gullesfjordbotn og videre mot kommunegrense Lødingen fortsetter parsellen som E10. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Rv85/E10 på strekningen fra Våtvoll til kommunegrense 
Lødingen i Kvæfjord kommune, parsell 3, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen har en lavere 
vegnormalstandard enn dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og geometri. 

Beskrivelse av tiltaket 

Denne planen regulerer en strekning på 9,7 km ny veg, inkludert tunnel FG på 1,5 km fra Våtvoll til Løbergsbukt. 
Strekningen for rv. 85 planlegges etter H2 standard med dimensjonerende fartsgrense 80 km/t, mens strekningen for E10 
planlegges etter H3 standard med dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. Direkte avkjørsler fra rv. 85/E10 er søkt 
begrenset.  

Ny rv. 85 planlegges etter tunnelen, på ny bru over Løbergselva i Løbergsbukt. Det planlegges beredskapsveg ned mot 
sjøen, samt busslomme mot sjø og kombinert stopp-/busslomme på oversiden av vegen. Eksisterende riksveg føres i 
kulvert under ny riksveg og koples på med ny atkomst lenger sør. Et midlertidig riggområde i Løbergsbukt planlegges 
opparbeidet til utfartsparkering etter anleggsfasen.  

I Gullesfjordbotn opprettholdes og utbedres atkomst til campingplassen på nedsiden av vegen. Det etableres busslomme 
med rampe på nedsiden av vegen, og utfartsparkering på oversiden av vegen.  

Ved rundkjøringen i Lofastkrysset i Gullesfjordbotn reguleres et større område til kombinerte samferdselsformål og teknisk 
infrastruktur, herunder både stor rasteplass, regionalt kollektivknutepunkt og døgnhvileplass, samt næring. Arealet skal 
også fungere som deponiområde for masser. Riksvegen koples på dagens rundkjøring i Lofastkrysset, der rv. 85 møter E10. 

Veg i dagen er som følge av krav til kurvatur, lagt på sjøfylling og i bergskjæringer enkelte steder. Det er tilrettelagt for 
skredsikring i form av bl.a. skredvoller ved Litjevåtvoll og skredbasseng ved Skallen. 

Virkninger av planforslaget 

Ny rv. 85/E10 mellom Våtvoll og kommunegrense Lødingen får en betydelig standardheving og blir tilrettelagt med gode fasiliteter for de som ferdes langs vegen, slik som kollektivknutepunkt, døgnhvileplass og rasteplass. Traséen bidrar 
til innkorting av reisetid på Hålogalandsvegen. Adkomst til eiendommer og utmark, samt til tur- og friluftsområder er søkt ivaretatt gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller gjennom etablering av nye forbindelser og 
utfartsparkeringer. Planforslaget forutsetter innløsning av fire fritidsboliger, og tiltaket vil kunne virke negativt på andre boliger langs strekningen i form av økt støy. Støyreduserende tiltak skal etableres for 11 bygg. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap 
 

Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles. For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, 
bør utsatte deler av skråningen plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. Høye 
løsmasseskjæringer kan legges med helning 1:1,5 for å redusere inngrepet. 

Landskaps- og terrengtilpasninger vil ivaretas i detaljprosjektering i 
byggeplanfasen. Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre 
et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin helhet og danner 
grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Det samme gjelder for utarbeidelse 
av rigg- og marksikringsplan. Punktene beskrevet under forslag til avbøtende 
tiltak skal tas med videre og vurderes som grunnlag for utarbeidelse av 
konkurranseutsetting.   

Nærmiljø/friluftsliv Høysesongen for Gullesfjordbotn camping må hensyntas ved anleggsarbeid. Ivaretas gjennom bestemmelser om begrenset anleggsarbeid i høysesongen. 
Det må tilrettelegges for adkomst til friluftsområder i Løbergsbukta. Ivaretas gjennom etablering av utfartsparkering i Løbergsbukt, ref. egen 

bestemmelse. 
Naturmangfold Anleggsaktivitet må unngås i strandsone, elv/elvebredd og nær viktige naturtyper og naturreservatgrense. Dette vil ivaretas med bruk av særskilte områdebestemmelser og bestemmelser 

om bruk og vern av sjø og vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 
Kulturmiljø Vurdert som ikke behov for avbøtende tiltak på denne parsellen  

Naturressurser Deponi (D6): Det bør unngås beslag av granplantefelt fra Løbergsbukta til Gullesfjordbotn, samt granplantefelt i Gullesfjordbotn. Anledningen til å deponere masser er i henhold til planbestemmelsene 
begrenset til anleggsfasen, og areal skal tilbakeføres til angitt arealformål i 
planen innen ett år etter avsluttet anleggsperiode. 

Utfylling i sjø kan gjennomføres med bruk av siltgardiner for å hindre spredning av finstoff og oppvirvling og spredning av 
bunnsedimenter. Massene skal være rene. Prøvetagning bør gjennomføres. Ved forurensede sedimenter bør det iverksettes tiltak 
for å hindre spredning, som dekking av massene før deponering. 

Det er ikke kjente forurensede masser. Øvrige innspill/avbøtende tiltak vil 
ivaretas i detaljprosjektering i byggeplanfasen. I tråd med vegvesenets 
retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller 
avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen. 

Dialog med grunneier av tidligere masseuttak i Gullesfjordbotn bør inngås for å tilrettelegge for evt. videre drift av uttaket/deler 
av det. 

Avbøtende tiltak ivaretas gjennom Ytre miljøplan og videre i byggeplanfasen. 

Reindrift Det er forslått å unngå autovern i trekkleier, og å unngå plassering av rasteplasser på strekningen. Autovern er unngått ved trekkleier. Det vil kun etableres autovern/rekkverk ved 
driftsunderganger. Det legges opp til slake skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 
eller 1:3 mot terreng). Ved etablering av rekkverk skal skråninger være minst 
1:2 eller 1:1,5. ).   

Slake vegskuldre bør etterstrebes, samt lange/brede tunnelportaler. Slake vegskuldre vil etableres ihht formingsveileder, likeså lange/brede 
tunnelportaler (etableres 70m portal i Løbergsbukt, med sikkerhetsgjerde). 

En utvidelse av skredvoll vil kunne medføre barrieredannelser for rein, og bør unngås. Skredvoll må av hensyn til skredfare forlenges på parsellen. 
Det bør legges til rette for at reinen kan bruke gamle flyttleier/trekkveger rundt Lofastkrysset øst for Gullesfjordbotn.  Tiltak ved Lofastkrysset i Gullesfjordbotn vil ikke få konsekvens for 

eksisterende trekklei, denne vil være tilsvarende dagens situasjon. 
Det er viktig ikke å etablere tosidige skjæringer. Det vil ikke etableres tosidige skjæringer langs parsell 3. 
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4.7.3 Lødingen 

I Lødingen kommune er det fire parseller; 4, 5, 6 og 7, hvorav 5 og 7 strekker seg over i Tjeldsund kommune. En kort parsell (4) ligger mellom kommunegrensen og Kanstadbotn. Tunnelen mellom Kanstadbotn og 
Fiskefjorden utgjør den største parsellen (5). Eksisterende veg (E10) mellom Kåringen og Fiskefjorden, hvor det planlegges utbedringer, er delt i to ca. 8 km lange parseller (6 og 7). 

PARSELL 4: Kommunegrense Kvæfjord-Kanstadbotn 

Dagens E10 følger i randsonen mellom den flate dalbunnen og fjellsiden av Austerdalen fram mot Kanstadbotn. Det finnes spredt fritidsbebyggelse, noen boliger og et gårdsbruk.  Kanstadeidet er et populært utgangspunkt for turer 
sommer og vinter. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra kommunegrense Kvæfjord til Kanstadbotn i 
Lødingen kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen har en lavere vegnormalstandard enn 
dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og kurvatur. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 2,9 km, og omfatter i hovedsak breddeutvidelse og kurvaturendring i eksisterende trasé for E10.  Strekningen 
planlegges etter H3 standard og 90 km/t fartsgrense.  

Ved grensen til Kvæfjord legges det til rette for utfartsparkering, og i Kanstadbotn etableres lokalt kollektivknutepunkt og 
muligheter for parkering. Her etableres også kryssløsning i tilknytning til tilkoblingsveg mot dagens E10 og Kåringen. Det etableres 
50 meter bred flyttlei for rein på østsiden av Austerdalselva. 

Virkninger av planforslaget 

Ny trasé gir god tilkobling til kollektivknutepunkt og framtidig lokalveg. Lange soner med nedsatt hastighet på dagens E10 
elimineres og traséen bidrar til innkorting av reisetid på Hålogalandsvegen.  

Vegen vil redusere et større areal med fulldyrket jord og innmarksbeite. Det vernede Heggedalsvassdraget er hensyntatt i 
reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av bestemmelser. Tiltak skal vurderes i byggeplanfasen for å hensynta 
de to definerte kulturmiljøene «Kanstadbotn» og Stormyra». De viktige reindriftsområdene rundt Kanstadbotn er hensyntatt med 
bl.a. brede tunnelportaler og bestemmelser som ivaretar flyttingen. 

Seks fritidsboliger innenfor planområdet i Kanstadbotn skal vurderes for utendørs støytiltak. Gjennomføring av tiltaket krever ikke 
innløsning av bebyggelse. 

 

Adkomst til friluftsområder ivaretas gjennom etablering av utfartsparkering - tilfeldig og trafikkfarlig parkering langs vegen elimineres. Økt trafikksikkerhet vil være i tråd med RPR for barn og unge. 
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Fag Stedsspesikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Høye løsmasseskjæringer kan legges med helning 

1:1,5. Biologisk nedbrytbare erosjonsmatter sikrer 
revegetering av skjæringer. Brukar og fyllinger 
trekkes lengst mulig unna elvekantene på 
Austerdalelva og Heggedalsvassdraget. 

Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin helhet og danner grunnlag for nærmere 
utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Det samme gjelder for utarbeidelse av rigg- og 
marksikringsplan. Punktene beskrevet under forslag til avbøtende tiltak skal tas med videre og vurderes som grunnlag for utarbeidelse av konkurranseutsetting.   

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Det bør gjøres særskilte støytiltak for å redusere 
støybelastningen i Kanstadbotn i driftsfase. 

I driftsfasen etableres støytiltak for å avbøte bygg som blir utsatt for vegstøy. Det skal vurderes og detaljeres nærmere i byggeplanfasen. Trafikksikkerheten økes 
gjennom tilrettelegging for utfartsparkering. Utfartsparkeringen hindrer dagens parkering langs begge sider av E10 ved Kanstadeidet. 

Det må sikres at anleggsarbeidene ikke hindrer 
utfart til Kanstadeidet 

Det tilrettelegges for midlertidig utfartsparkering ved Kanstadeidet under anleggsfasen eller arbeidet tilpasses etter bruken av disse områdene, for å redusere 
negativ påvirkning på utfart her. Det skal vurderes og detaljeres nærmere i byggeplanfasen. 

Naturmangfold Utformingen av deponiene må justeres slik at de 
mindre grad legger beslag på verdifull natur. 
Buffersone mot viktige skogsområder, 
vannforekomster, bekker og elver anbefales 
etablert. 

Deponi D7 er forskjøvet noe nordvestover for å unngå myrarealer og større avstand fra Austerdalelva.  

Deponi på nordsiden av tunellpåhugg L i Kanstadbotn er fjernet. Det er i bestemmelsene satt kotehøyde +68 på D7 og kotehøyde +42 på deponi D9. 

Forholdet til det verna Heggedalvassdraget er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av områdebestemmelser og 
bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i planens bestemmelser. 

(Austerdaleva og Botnelva ivaretas gjennom Hensynssone (H560_2) Naturmiljø, og bestemmelser til anleggsområdet om tiltak i sone mellom elv og avslutning av 
vegfylling/ brukar. I plankart framgår buffersone mot vassdrag). 

Kulturmiljø For kulturmiljøene «Kanstadbotn» og «Stormyra» 
kan sikring av kulturminnene i anleggsperioden, 
med sperregjerder eller lignende, redusere direkte 
forstyrrelser av kulturmiljøene.   

I planleggingsfasen er veglinja lagt utenom automatisk fredede kulturminner for parsellen. I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre 
Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, kapitel 8.3. For kulturmiljøene «Kanstadbotn» og 
«Stormyra» skal sikring av kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, vurderes nærmere i byggeplanfasen. 

Naturressurser Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark 
ivaretas. 

Driftsavkjørsler til innmark og utmark ivaretas i planforslaget. 

 Beslag av skog av middels og høy bonitet i 
Kanstadbotn bør unngås. 

Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres 
og tilbakeføres til angitt formål i planen, landbruk (L). 

Reindrift Parsell 4: en eventuell ekspropriasjon må inkludere 
areal til oppsetting av reingjerde/samleanlegg for å 
unngå at trekket og flytting ødelegges. 

Eventuell ekspropriasjon tas i etterkant av fastsatt reguleringsplan. Hensynssone rein (H_ 520) er avsatt i planen for drivlei, øst for Botnelva. Det er knyttet 
bestemmelser til hensynssonen som tillater stenging av trafikk langs E10 under driving av rein. Rekkverk tillates ikke her.  

Lang tunellportal ved påhuggsområdet L for muligheter til trekk over portalen.  

Planforslaget har bruk av rekkverk kun i forbindelse med kurvatur fra profil 1800 – 2050, rekkverk på bruer og i kryssområdet fra tunellpåhugg P fram til kryssing 
av Botnelva.  

 Utfartsparkering bør unngås ved trekkleier. Utfartsparkering er etablert utenom trekklei/ drivlei. Den etableres ved grensa til Kvæfjord. 

 Det bør etableres reingjerde under byggeperioden. Miljøoppfølgingsprogrammet skal også omfatte en vurdering av behovet for reingjerde/ samleanlegg under anleggsfasen. 
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PARSELL 5: Kanstadbotn-Fiskefjord 

Den nye tunnelen erstatter en lengre strekning via Kåringen (E10) som har lavere vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir, som har vanskelige stigningsforhold og er en flaskehals for tungtransport om vinteren. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 i ny tunnel for strekningen fra Kanstadbotn til 
Fiskefjord, parsell 5, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Tunnelen avlaster dagens E10 på strekningen 
fra Fiskefjord til Kanstadbotn via Kåringenkrysset. 

Beskrivelse av tiltaket 

Tunnelen (LP) gjennom Kanstadfjellet går mellom Kanstadbotn i Lødingen kommune og Fiskefjorden i Tjeldsund 
kommune. Strekningen er på 10,2 km, og planlegges etter H3 standard og med 90 km/t fartsgrense. 

Virkninger av planforslaget 

Ny trasé korter inn avstanden mellom øst og vest vesentlig. Soner med dårlig geometri på dagens E10 elimineres. Ny 
tunnel eliminerer vanskelig stigningsforhold på strekningen fra Kåringenkrysset til Kanstadbotn. I Konseptvalgutredningen 
(KVU) vises det til at det er dagens E10, fra Fiskefjorden til Kanstadbotn via Kåringenkrysset, som medfører de største 
framkommelighetsproblemene. Strekningen har smal og dårlig veggeometri og uholdbare stigningsforhold. Stigningene 
gjør vegen lite forutsigbar om vinteren, ved at tunge kjøretøy blir stående fast. Dette hindrer også annen trafikk.  Behovet 
for bedre framkommelighet gjennom redusert reisetid og et robust vegsystem som gir mer forutsigbar transport og bedre 
trafikksikkerhet har vært prosjektutløsende. 

Ny tunnel innebærer at dagens E10 på strekningen Fiskefjord-Kanstadbotn vil bli betydelig avlastet og skal 
omklassifiseres. Dette betyr bedrede forhold for brukere av avlastet veg; gående og syklende kan dele kjørebanen med 
bilister og det vil bli enklere tilgang til friluftsområder.  

 

Dagens reiseopplevelse på strekningen Kanstadbotn-Fiskefjorden anses som svært god. Veg i tunnel vil påvirke 
reiseopplevelsen negativt. Bruk av effektbelysning for å redusere en monoton reiseopplevelse skal vurderes i den videre 
byggeplanfasen. 

Forslag til avbøtende tiltak  

Det foreligger ingen forslag til avbøtende tiltak for parsellen. 

 

  



Planbeskrivelse E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen: Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning 

22 

 

PARSELL 6: Kåringenkrysset - Djupfest 

Parsellen mellom Djupfest og Kåringenkrysset følger eksisterende E10 som i hovedsak brukes som gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. Områdene ligger mellom fjorden og de bratte fjellsidene, og innehar 
spredte fritidsboliger og randbebyggelse. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Kåringenkrysset til Djupfest, parsell 
6, i Lødingen kommune. Parsellen har lavere vegnormalstandard enn dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til 
bredde og geometri. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen mellom Kåringenkrysset og Djupfest er på 8,3 km. Parsellen følger eksisterende E10. Planarbeidet legger til 
rette for bedre vegstandard med breddeutvidelse og kurvaturutbedring. Strekningen planlegges etter H2 standard og 
fartsgrense på 80 km/t. Traséen endres ikke vesentlig i forhold til dagens veiføring.  

Det er funnet kvikkleire ved Kåringsosen og Djupfesthamn. Her anbefales det å bygge bru, da grunnforholdene ikke tillater 
en stor sjøfylling. 

Virkninger av planforslaget 

Dagens E10 foreslås omklassifisert til fylkesveg og vil gi god framkommelighet med høy standard. Den generelle 
breddeutvidelsen og slakere kurvatur, vil gi redusert reisetid og høyere hastighet. Etter åpning av ny tunnel fra Fiskefjorden 
til Kanstadbotn (parsell 5) vil tunnelen bli et naturlig veivalg for reisende gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil 
medføre betydelig trafikkavlastning av både personbiler og nyttetrafikk på dagens E 10 i parsell 6. 

Det er arbeidet for å minimere inngrep i naturverdier og det er tatt med bestemmelser knyttet til anleggsbeltet for særlig å 
ivareta hensynet til den verdifulle Slåttdalselva.  Det skal utarbeides en Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende 
tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen for det viktige gyteområdet i sjø ved Djupfestehamn. 

11 av de 15 kulturmiljøene på parsellen står i fare for å bli skadet eller ødelagt. I byggeplanfasen skal sikring av flest mulig 
kulturminner med sperregjerder eller lignende vurderes.  

Utbedring av vegen vil ikke påvirke reindriften i området i særlig grad. Det tas likevel hensyn til reintrekk ned mot sjøen ved 
å unngå rekkverk langs deler av strekningen, og slakt sideterreng utenfor vegskuldrene der dette er mulig. 

Dagens E10 foreslås omklassifisert til fylkesveg og vil gi god framkommelighet med høy standard. Generelle breddeutvidelse og slakere kurvatur vil gi redusert reisetid og høyere hastighet.  
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Fag Stedsspesikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Utarbeide kontratsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge massehåndtering i tråd 

med prinsippene i formingsveilederen kap. 4.4. 
Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er 
vedlagt i sin helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Det samme gjelder for utarbeidelse av rigg- og 
marksikringsplan. Punkter som skal tas med videre og vurderes som grunnlag for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag:  Revegetering av sideareal og jordskjæringer, bergskjæringer og optimalisering av 
veglinja. Reetablering av strandsone- og randvetgetasjon, utforming av areal mellom sjøfylling og dagens 
veg og behandling av ny bergskjæring mellom de to nye vegene fra Nyheim og nordover.  

Nærmiljø/friluftsliv Det må sikres at anleggsarbeidene ikke hindrer utfart til Storvollvatnet. Utfartsparkeringen og rasteplassen ved Storvollvatnet beholdes. Det etableres muligheter til parkering ved 
Lundli. 

 For god vannkvalitet inne i bukta, må beregninger av vannutskifting gjøres ved kryssing av 
Djupfesthamn. 

Det stilles krav om utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan. Beregninger av vannutskifting er tiltak som 
skal vurderes og detaljprosjekteres nærmere i anleggsfasen. 

Naturtype strandeng og strandsump (lok 4 og 5) har stor verdi, og arealbeslag bør unngås. 
Naturmiljø ved Slåttdalselva har anadrom fisk, og ved Strand er lokalt viktig naturbeitemark. Her må 
det ikke lagres utsyr eller masser, og elva må sikres for utslipp under anleggsfasen.  

For naturtype strandeng og strandsump (lok 4 og 5) er det i reguleringsplanfasen tatt hensyn til disse ved at 
vegen med fylling er trukket så langt inn som mulig. Tiltaket vil derfor i liten grad berøre disse. 
Reguleringsplanenes bestemmelser sikrer og ivaretar naturmiljøet ved Strand og Slåttdalselva gjennom egen 
krav avsatt i Hensynssone: «Sone for særlig angitte hensyn» (H560). 

Kulturmiljø Dispensasjon for automatisk fredete kulturminner i anleggsbeltet er aktuelt for Kåringen (Id 48564), 
Strand (Id 215437) og Middagshaugen (Id 215478). 

Søknad om dispensasjon fra KML og evt. arkeologisk undersøkelse vil gjøres før reguleringsplanen vedtas. 
Reguleringsplanens bestemmelser ivaretar gjennom avsatte hensynssoner og egne bestemmelsesområder 
eventuell sikring, arkeologisk undersøkelse, søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og avklaring med 
fylkesomommunen og Sametinget. 

Naturressurser Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark ivaretas. Reguleringsplanens bestemmelser stiller krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og riggområder, 
innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt formål i 
planen, landbruk (L). Driftsavkjørsler til innmark og utmark ivaretas i planforslaget. Avkjørsler til innmark/ 
utmark er ivaretatt. 

Siltgardiner kan brukes for å fange opp eventuell spredning av oppvirvlede sedimenter og finstoff fra 
deponerte steinmasser i sjø. 

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende 
tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, kapitel 8.3: Ved fylling av stein i sjø skal 
vurdere å benytte siltgardin rundt stedet for utfylling. 

Reindrift Parsell 6 og 7: slake vegskuldre bør etterstrebes, og unngåelse av rekkverk. Rekkverk er unngått langs strekningen der dette er mulig, og sideterrenget utenfor vegskuldrene er på deler 
av strekningen slake. På grunn av trafikksikkerhet er det i områder med bratte skråninger mot sjø, eller i 
områder med store skjæringer likevel nødvendig med rekkverk 
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PARSELL 7: Djupfest-Fiskefjorden 

Parsellen mellom Djupfest og Fiskefjordbotn følger eksisterende E10 som i hovedsak brukes som gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. Områdene ligger mellom fjorden og de bratte fjellsidene, og innehar 
spredte fritidsboliger og randbebyggelse ved hovedsakelig tilknyttet til indre deler av Fiskefjorden og Fiskøya. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Djupfest til Fiskefjorden, parsell 7, 
som ligger i kommunene Lødingen og Tjeldsund.  Parsellen har lavere vegnormalstandard enn dagens vegnormaler krever, i 
hovedsak knyttet til bredde og geometri. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen mellom Djupfest og Fiskefjorden er på 7,8 km. Parsellen følger eksisterende E10. Det er lagt til rette for bedre 
vegstandard med breddeutvidelse og kurvaturutbedring. Strekningen planlegges etter H2 standard og fartsgrense på 80 
km/t.  

Virkninger av planforslaget 

Dagens E10 omklassifiseres til fylkesveg og vil gi god framkommelighet med høy standard. Den generelle breddeutvidelsen 
og slakere kurvatur vil gi redusert reisetid og høyere hastighet. Etter åpning av ny tunnel fra Fiskefjorden til Kanstadbotn 
(parsell 5) vil tunnelen bli naturlig veivalg for reisende gjennom denne delen av Lødingen. Dette vil medføre en betydelig 
trafikkavlastning av både personbiler og nyttetrafikk på dagens E 10 i parsell 6. 

En lokalitet med gammel boreal løvskog ivaretas i Ytre Miljøplan. Det er definert 7 kulturmiljøer mellom Djupfest og 
Fiskefjorden. Veglinja er lagt utenom automatisk fredet kulturmiljø «Finnsteinen», som er sieidi (kultisk stein), knyttet til 
eldre samisk religion og ferdsel i området. I byggeplanfasen skal det vurderes å sikre øvrige kulturminner med sperregjerde 
eller lignende for å unngå direkte forstyrrelser.  

Det er på deler av strekningen søkt å unngå rekkverk og å avsette slakt sideterreng utenfor vegskuldre for å gi reinen 
tilgang til områder ved sjøen. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Utarbeide kontraktsestet rigg- og marksikringsplan og planlegge 

massehåndtering i tråd med formingsveilederen kap. 4.4. 
Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin helhet og 
danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Det 
samme gjelder for utarbeidelse av rigg- og marksikringsplan. Punkter som skal tas med videre og vurderes som grunnlag for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag: Revegetering av sideareal og jordskjæring bergskjæringer, optimalisering av veglinja, reetablering 
av strandsone- og randvegetasjon, utforming av areal mellom sjøfylling og dagens veg. 

Nærmiljø/friluftsliv Det må sikres at anleggsarbeidene ikke hindrer utfart til Forvika. Opprettelse av en utfartsparkering ved Forvikneset (delområde 7-3), Opprettholdelse av stopplommen ved Oterberget (delområde 7-1). 

For å redusere negativ konsekvens i anleggsfasen sikres at brukere av attraktive turområder kan benytte seg av alternative 
utgangspunkt for parkering. Dette skal innarbeides som del av grunnlaget for utarbeidelsen av konkurranseutsetting. 

Naturmangfold Utformingen av deponiene må justeres slik at de mindre grad legger 
beslag på verdifull natur. Buffersone mot viktige skogsområder, 
vannforekomster, bekker og elver anbefales etablert. 

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi 
føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, kapitel 8.3: Ved Heggedalen skal det tilstrebes å gjøre inngrep i minst mulig av 
naturtypelokaliteten når fangdammer og utfartsparkering anlegges. Jordmasser/toppdekket som fjernes i anlegget brukes som 
toppdekke/frøbank på sideareal. 

Kulturmiljø For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med 
vegtiltaket, markert i planen som bestemmelsesområder #50, #51, #53, 
#54, #55 og #56 (Id 214571, 215478, 214568, 215479, 214570, og 
214653 i Riksantikvarens database Askeladden), skal det søkes om 
dispensasjon fra kulturminneloven. 

I planbestemmelsene stilles det krav om at det før iverksettingen av tiltak i skal foretas arkeologisk gransking av de berørte automatisk 
fredete kulturminner markert i plankartet som bestemmelsesområder #50-51 og #53-56. Før det skjer inngrep i det området som er 
markert i plankartet som bestemmelsesområde #52 skal tiltak avklares med fylkeskommunen og Sametinget. 

Naturressurser Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark ivaretas. Avkjørsler til innmark/ utmark er ivaretatt. 
Siltgardiner kan brukes for å fange opp eventuell spredning av 
oppvirvlede sedimenter og finstoff fra deponerte steinmasser i sjø. 

Det skal utarbeides Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 6, 
kapitel 8.3: Ved fylling av stein i sjø skal vurdere å benytte siltgardin rundt stedet for utfylling. 

Reindrift Deler av strekningen bør være uten autovern grunnet beiteområder fra 
Forvika til Fiskefjorden. Autovern mot bergnabber langs sjøen bør 
unngås. 

Det er i reguleringsplanen avsatt slakt sideterreng utenfor vegskuldrene der terrenget tillater det. På deler av strekningen, hvor det er 
mulig for reinen å komme ned til sjøen er rekkverk unngått. 
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4.7.4 Tjeldsund 

Strekningen gjennom Tjeldsund er delt i to parseller; 8 og 9. Kongsvik ligger i skillet mellom disse to. 

PARSELL 8: Fiskefjord-Kongsvik 

Dagens E10, som går gjennom bygdene Fiskefjord og Kongsvik, legges betydelig om. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Fiskefjord til Kongsvik, parsell 8, i 
Tjeldsund kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen er skredutsatt flere steder og har 
lavere vegnormalstandard enn dagens vegnormaler krever, knyttet til bredde, geometri og stigning. 

Beskrivelse av tiltaket 

Ny E10 følger i en øvre trasé fra Fiskefjord til Kongsvikdalen, som til sammen er 9,1 km lang. Strekningen har to tunneler og 
tre dagsoner. Tunnel rX fra Fiskefjord mot Kongsvikdalen er 6,1 km lang. Strekningen i dagen mellom tunnelene er på 750 
m og har ikke forbindelse til eksisterende E10. Tunnel ZÆ fra Kongsvikdalen til Steinbakkmyra over Kongsvik er 1,3 km 
lang. Strekningen planlegges med H3 standard og 90 km/t fartsgrense. Den har til sammen 4 bruer.  

I Fiskefjorden tilrettelegges det for regionalt kollektivknutepunkt, utfartsparkering og kryssløsning med tilkoblingsveg til 
dagen E10. Denne skal omklassifiseres og benyttes som lokalveg. 

Grunnen i Fiskefjorden består av breelvavsetninger, særlig i og ved påhuggsområde r. Deler av disse løsmassene er av god 
kvalitet og kan benyttes som toppdekke på ny veg. Kongsviktindtunnelens påhugg Z-Æ har lite bergoverdekning og mye 
myr. 

Virkninger av planforslaget 

Ny, øvre trasé for E10 mellom Fiskefjorden og Kongsvik går på oversiden av bebyggelsen. Strekningen gir god tilkobling til 
kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg (dagens E10). Traséen bidrar til innkorting av reisetid. Lange soner med nedsatt 
hastighet på dagens E10 elimineres, og ny trasé går utenom områder med høgfrekvent skredaktivitet.  

Ingen bygninger langs parsell 8 berøres negativt i form av støy og tiltaket krever ikke innløsning av bebyggelse. 
Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder ivaretas gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller gjennom 
etablering av nye forbindelser til turområdene. Viktige friluftsarealer på sjøsiden av eksisterende E10 blir mer tilgjengelig da 

trafikken blir betydelig mindre etter omklassifisering til lokalveg. Planforslaget hensyntar i størst mulig grad viktige jordbruksarealer. Tunnelpåhugg både i Fiskefjord og Kongsvikdalen er dimensjonert for god passasje for rein. Tiltak i 
anleggsperioden i kalvingstiden, hvor det er lite ønskelig med støy etc., skal vurderes i byggeplanfasen. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Det må sikres at revegetert sideterreng blir så skrint som mulig slik at det kan driftes 

med en gangs slått i året. 
Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin 
helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre 
prosjektering. I planbestemmelsene er det satt kotehøyder på deponiene. Ugras og spredning av fremmede arter må hindres i drfiftsfasen. 

Nærmiljø/friluftsliv Det må opprettholdes mulighet for utfart til Håkadalen i anleggsperioden. Etablering av utfartsparkeringer på begge sider av Daleelva. Tilgangen til områdene fra Daleva og innover mot Sørdalen og 
Bolfjellet, opprettholdes gjennom tilrettelagt veg under ny bru for E10. Tilgang til nærturområder i Kongsvikdalen, og 
skiløype opprettholdes. Lokalveien innover Kongsvikdalen og langs Kongsvikelva, vil fortsatt gjøre områdene i tilgjengelig, 
også i driftsfasen. I planforslagets rekkefølgebestemmelser § 4. 3, stilles det krav om opparbeidelse av alle stier i området 
før anlegget tas i bruk. 

Naturmangfold Anleggsaktivitet må unngås nær og i registrerte, viktige naturtypelokaliteter. Verdifulle naturtypelokaliteter er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av 
områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 

Det må opprettholdes en buffer til vann og vassdrag. For anleggsområdene nærmest Dalelva i Fiskefjorden, og på begge sider av Kongsvikelva i Kongsvikdalen stilles det i 
planbestemmelsene krav om at det skal stå igjen et belte av skog som vegetasjonsbuffer mellom anlegget og elva. 

Forurensing fra deponi, særlig nær myr og vannforekomster må unngås. 
Anleggsaktivitet i myrområder må unngås. Det forutsettes at vannet ledes via 
sedimenteringsbasseng og oljeutskilling 

Det ansees ikke som nødvendig med rensing av vann via sedimentasjonsbasseng og oljeutskilling. Det skal stilles krav om 
rensing av drivevannet under tunelldriving. Dette skal med som grunnlag for utarbeidelse av konkurransegrunnlag/ videre 
prosjektering.Det stilles i bestemmelsene krav om rensing av drivevannet under tunelldriving.  

For å redusere konsekvensene for flommarkskogen langs Oselva og Kjerringelva i 
Fiskefjorden, ville lengre bru, istedenfor fylling og kort bru over elvene vært det beste 
tiltaket. 

På grunn av kostnadene med lengre bru er dette ikke tatt inn i planforslaget. Det avsettes hensynssone naturmangfold i 
plankartet med tilhørende bestemmelser for å sikre deler av flommarkskogen mot aktiviteter som kan skade eller forurense 
lokaliteten. 

Kulturmiljø Samlet sett forventes ikke tiltaket å medføre endring av betydning for 
kulturminneverdier i parsell 8. 

Det er avsatt hensynssone  H 730_1for ett automatisk fredet kulturminne.Det er stilt krav om at anleggsvirksomhet tett 
opp til kulturmiljøer og enkeltminner skal unngås der det er mulig. Både fredede kulturminner og øvrige lokaliteter med 
kulturminner i nærheten av tiltaket skal avmerkes og skal være inngjerdet 

Naturressurser Statens vegvesen bør inngå dialog med eiere av masseuttak i Fiskefjorden for å 
vurdere hvorvidt det er ønskelig å bevare deler av disse til fremtidig bruk, eventuelt 
vurdere muligheten for å åpne nye. 

Statens vegvesen har vært i kontakt med eier av eksisterende massetak. Eier vurderer ikke videre drift i framtiden. 

 

Reindrift Ved Fiskefjorden bør det anlegges slake vegskuldre for å tilrettelegge for trekk ned 
mot sjøen. 

Begge tunellene med tunellpåhugg er lagt så langt ned mot sjøen som geotekniske forhold har tillatt. Tunellpåhugg både i 
Fiskefjord og Kongsvikdalen er dimensjonert for god passasje ned mot sjøen: 80 meter for tunellportal ved påhugg r, tunell 
fra Kanstadbotn, og 40 meter for tunellportal ved påhugg X fra Fiskefjorden.  

På den lengste strekningen etter bru over Storelva i Kongsvikdalen, er det anlagt slake vegskuldre. Strekningen er uten 
rekkverk og vegskuldre har helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng).  

Det stilles i bestemmelsene krav om Miljøoppfølgingsprogram (MOP). I programmet skal det vurderes behovet for rydding 
av vegetasjon i en hogstgate og/ eller reingjerde for å lede rein og elg over tunellportaler istedenfor kryssing av veg i 
driftsfasen. Programmet skal også omfatte en vurdering av behovet for siktrydding, og/ eller tiltak for bestemte områder 
og til bestemte årstider.  

 

Det anbefales 40 meter tunnelportal ved påhugg sør i Fiskefjorden (tunnel fra 
Kanstadbotn). 
Gjerder for å lede rein over tunnelportalene i Kongsvik bør anlegges. 
Skredvoller over portalene må ikke være dominerende, da dette vil hindre reinen. 
Kalvingsområder/-perioder må hensyntas. 
I Kongsvikdalen bør det etableres slake vegskuldre på den lengste strekningen etter 
bru over Storelva. 
Flaten foran tunnelpåhugg vest i Kongsvikdalen (fra Fiskefjord) bør være minimum 30 
meter. 
Sikringsgjerde anbefales mellom tunnelpåhugget og bru. Minimumshøyde bør være 
1,7 meter. 
Vegetasjon bør ryddes for å lede både rein og elg over tunnelportalen istedenfor 
kryssing av veg. 
I Kongsvikdalen anbefales siktrydding i tillegg til slake vegskuldre. 
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PARSELL 9: Kongsvik-Hårvik 

Dagens E10 følger langs kysten under bratte fjellsider mellom Ulvikfjellet og Sætertinden og passerer tettstedene Kongsvik og Hårvik. Med ny veg legges E10 utenom disse stedene. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Rv. 83 på strekningen fra Kongsvik til Hårvik, som er en 
del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen, parsell 9, i Tjeldsund kommune. Strekningen har lavere vegnormalstandard enn 
dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og geometri. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen for ny E10 er 6,8 km lang og omfatter ca. 4,7 km veg i dagen og en tunnel, ØÅ, med lengde ca. 2,1 km. 
Strekningen planlegges etter H3 standard med dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. 

På strekningen etableres to kryss, en bru og to kulverter. I tillegg inngår nye tilførselsveger fra eksisterende E10 til ny E10 
fra Kongsvik og Hårvik. I Hårvik etableres også ny utmarksveg for forbindelse til friluftsområdene ovenfor ny E10. Langs ny 
tilførselsveg fra eksisterende E10 ved Kongsvik etableres et lokalt kollektivknutepunkt, bussholdeplass for skolebuss og 
gang- og sykkelveg. Deler av eksisterende E10 reguleres i kryssområdene for tilførselsveg til ny E10.  

I området vest for Ulvikfjellet viser grunnundersøkelsene torvmasser i dybde opp til 2 meter. På strekningen Sæter-Hårvik 
er det mye urmasser og vanskelig terreng. Det er lagt inn ekstra bredt areal på de stedene hvor dette er kjent. Det vil kreves 
masseutskiftninger i byggefasen. 

Virkninger av planforslaget 

Ny trasé for E10 mellom Kongsvik og Hårvik gir god tilkobling til kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg (dagens E10). 
Strekningen bidrar til innkorting av reisetid. Det avsettes et smalere belte (10 m) for rigg/anlegg i de mest sårbare 
områdene med rikmyr ovenfor Kongsvik. (Her ville lengre bru istedenfor kort bru og fylling vært det beste. På grunn av 
kostnadene med lengre bru er dette ikke tatt inn i planforslaget). 

Kulturminner i kulturmiljøene «Sæter», «Kleiva» og «Hårvik» ligger nær veg/skråningsutslag og kan bli forstyrret i 
anleggsfasen.  Veglinja er så langt det har latt seg gjøre, lagt utenom automatisk fredede kulturminner. I byggeplanfasen 
skal det vurderes sikring av kulturminner med sperregjerder eller lignende. Adkomst til eiendommer og utmark, samt til 

tur- og friluftsområder langs parsellen ivaretas gjennom kulvert under ny E10 i Hårvik, og under bru langs Ulvikelva ovenfor Kongsvik. Reinslipp ivaretas gjennom etablering av kulvert under ny E10 i Hårvik. Trafikksikkerheten for myke 
trafikanter bedres ved at lokalvegnettet kan tas i bruk som gang- og sykkelveger. Ingen bygninger vil bli utsatt for støy over grenseverdi. Ingen bebyggelse må innløses 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Utarbeide rigg- og marksikringsplan for massehåndtering i tråd med prinsippene 

i formingsveilederen. 
Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   
Sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer. 

Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin helhet 
og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre 
prosjektering. 

Nærmiljø/friluftsliv Det må opprettholdes mulighet for utfart til Hårvikhalsen i anleggsperioden. Det er avsatt 20 m buffersone på begge sider av Ulvikelva for opprettholdelse/ anlegg av sti langs Ulvikelva og mot 
friluftsområdet Håkadalen. 

Det er avsatt kulvert under ny E10 mot Hårvikhalsen friluftsområde med muligheter for etablering av utfartsparkering. 

Deponering av masser i viktige gyteområder og andre nøkkelbiotoper for fisk må 
unngås. Dette kan opprettholde fangst ved fritidsfiske. 

Vegen skal gå i en øvre trase, og det vil ikke deponeres masser i gyteområder eller nøkkelbiotoper langs strekningen. I 
bestemmelsene stilles det krav om buffersone på minimum 20 m mot vassdragene Ulvikelva og Haubakkelva. 

Naturmangfold Anleggsaktivitet må unngås nær og i registrerte, viktige naturtypelokaliteter. 
Det må opprettholdes en buffer til vann og vassdrag. 

I bestemmelsene stilles det krav om buffersone på minimum 20 m mot vassdragene Ulvikelva og Haubakkelva.  

 

Forurensing fra deponi, særlig nær myr og vannforekomster må unngås. Det skal utarbeides Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen, jfr. tabell 
6, kapitel 8.3. For riggområder stilles krav om avstand fra vassdrag og binding av eventuelt oljesøl.  
 

For å redusere konsekvensene over rikmyra ved Åshalsen/ Myran, vil lengre bru, 
istedenfor fylling og kort bru over Ulvikelva være det beste tiltaket. 

På grunn av kostnadene med lengre bru er dette ikke tatt inn i planforslaget 

 

Kulturmiljø For kulturminnelokaliteter markert i planen som hensynssoner H730_1-4 og 
H570_1-3 kan sikring av kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder 
eller lignende, forhindre direkte forstyrrelser av kulturminnene.  
For automatisk fredete kulturminnelokaliteter, markert i planen som 
bestemmelsesområder #50, #51, #52, #53, og #56 (Id 215482 (deler av 
lokaliteten), 215484, 215473, og 221154 i Riksantikvarens database 
Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. 

Det er i reguleringsplanens bestemmelser, for anleggsperioden, stilt krav om synliggjøring og sikring av de automatisk freda 
kulturminnene avsatt med hensynssone, H730_1-4. Det samme gjelder for kulturmiljøer avsatt med hensynssone H570_1-3.   I 
båndlagte områder og innenfor hensynssoner skal det ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme kulturminnene, eller 
på andre måter forringe dets verdi som kulturminne.  

For automatisk fredete kulturminner merket med #50- 53 og # 56, stiller bestemmelsene krav om arkeologisk gransking før 
iverksetting av tiltak. Før inngrep i området markert som bestemmelsesområde merket med #54-55 og #57-70 skal tiltak 
avklares med fylkeskommunene og Sametinget. 

Naturressurser Rigg og massedeponi bør unngås på dyrket jord ved Birkeland da dette vil 
medføre skade på jorda. 

Krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, 
revegeteres og tilbakeføres til angitt formål i planen, landbruk (L). 

Adkomstveg fra Birkeland/Sæter må tas hensyn til ettersom ny veg avskjærer 
denne. 

Det er avsatt kulvert under ny E10 ved Hårvik for tilgang til utmarksområder. Ved Birkeland/ Sæter er eksisterende sti/ driftsveg 
lagt om på nedsiden av tunellpåhugg Å. 

Statens vegvesen bør inngå dialog med eiere av masseuttak i Hårvik for å vurdere 
hvorvidt det er ønskelig å bevare deler av disse til fremtidig bruk, eventuelt 
vurdere muligheten for å åpne nye. 

Det vil ikke være mulig å drive videre masseuttak i Hårvik etter utbygging av ny E10. Det meste av uttaket vil være en del av ny 
trase for E10. 

Reindrift Viltgjerde for å lede reinen over tunnelportaler ved Ulvik, eller bru over Ulvikelva i 
øst anbefales. 

Slakt sideterreng utenfor vegskuldrene og lange tunellportaler for passasje for vilt etableres. I Hårvik etableres kulvert under ny 
E10 i med minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m. Det gir muligheter til transport av rein til områdene Hårberget/ Sæterfjellet 
som har gode beiteforhold.  Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP) 
i forbindelse med reindrift og driftsfasen. Programmet skal omfatte en vurdering av behovet for rydding av vegetasjon og/ eller 
viltgjerde for å lede rein og elg over tunellportaler i driftsfasen. Det skal også vurderes reingjerde på oversiden av ny E10 trase 
for å hindre rein i å krysse ny veg. Gjerde på oversiden av traseen vil også kunne hindre beitedyr (sau) og elg i å krysse ny E10. 

Fra Hårvik til Hårberget foreslås det anleggelse av driftsveg for bruk til bl.a. slipp 
av rein. 
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4.7.5 Harstad 

I Harstad er Hålogalandsvegen delt inn i tre vegparseller; 10, 11 og 12. Tjeldsund bru og Sørvik utgjør skillene mellom parsellene. 

PARSELL 10: Hårvik-Tjeldsund bru 

Dagens E10 i parsellen går forbi små bygder med konsentrert bebyggelse og har varierende hastighet. Ny E10 på strekningen vil eliminere en viktig flaskehals for tungtransport ved Gullberget. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Hårvik til Tjeldsund bru, parsell 10, 
i Tjeldsund/Harstad kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. I denne parsellen ligger en av 
stigningene som medfører størst fremkommelighetsproblemer på Hålogalandsvegen for tungtrafikk på glatt føre. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 9,9 km med ny veg i en øvre trasé, inkludert to tunneler. Tunnel AB gjennom Hårberget er 1,8 km lang, 
mens tunnel Dj fra Gausvik til rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru er 2,9 km lang. Parsellen inkluderer også tilkobling til 
Tjeldsund bru, tunnel jJ på 105 m, med veg i dagen på 95 m. Rundkjøring i fjellet ved Tjeldsund bru vil være et viktig 
knutepunkt mellom rv. 83 mot Harstad og E10 mot Snubba og Sortland. Tunnel Dj fra Gausvik til rundkjøring i tunnel ved 
Tjeldsund bru, vil eliminere flaskehalsen for tungtransporten med bratt stigning på dagens E10 over Gullberget. 

E10 mellom Hårvik og Gausvik planlegges etter H3 standard og 90 km/t fartsgrense. Videre planlegges strekningen med 
standard H4 og 80 km/t fartsgrense frem til rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru.  

I Årbogen og Gausvik etableres kryssløsning i tilknytning til tilkoblingsveg ned mot dagens E10. Ved kryssområdet i 
Gausvik planlegges et regionalt kollektivknutepunkt, samt parkeringsmulighet for vogntog (i tilfeller hvor Tjeldsund bru er 
stengt). 

Virkninger av planforslaget 

Ny, øvre trasé for E10 mellom Årbogen og Gausvik følger på oversiden av bebyggelsen. Strekningen gir god tilkobling til 
kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg (dagens E10). Traséen bidrar til innkorting av reisetid på Hålogalandsvegen. En 
viktig flaskehals for tungtransport blir borte. Lange soner med nedsatt hastighet på dagens E10 elimineres. Friluftsområder 
langs parsellen ivaretas gjennom opprettholdelse av stier og utfartsveger, eller gjennom etablering av nye forbindelser til 
turområdene. 

Planforslaget forutsetter innløsning av en boligeiendom. Støyreduserende tiltak skal etableres for 2 boliger.  
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, i kryss og i 

tilknytning til kollektivknutepunkt/venteareal vil skjule tiltaket og kan redusere 
omfanget. Store sammenhengende asfaltflater bør unngås. 

Anbefalte avbøtende tiltak som landskapstilpasninger og terrengforming skal ivaretas i detaljprosjekteringen i 
byggeplanfasen. Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er 
vedlagt i sin helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. 

Det bør etableres en lang portal, 200 meter, fra påhugg D i retning Haukebø. 
Terreng over portal bør tilbakeføres og revegeteres. 

Det etableres en forholdsvis lang tunnelportal fra påhugg D mot Haukebø på 60 m. Dette menes å være tilstrekkelig med 
tanke på både teknisk gjennomførbarhet, estetikk og kostnader. Portalen vil etableres i en 350 m lang skjæring. Skjæringen vil 
bli utformet med ekstra brede grøfter, og det vil bli etablert en konstruksjon mot myrområde for vannhåndtering. Terreng 
over portalen skal tilbakeføres og revegeteres iht. prinsipper fra Formingsveilederen. 

Nærmiljø/friluftsliv Tilgangen til viktige utfartsområder ved Årbogen bør opprettholdes i anleggsfasen. Utfartsområder ved Årbogen sikres gjennom opprettholdelse av lysløype/utfartsveg ovenfor idrettsanlegget i Årbogen. Denne 
vil legges i kulvert under ny E10. Tilgang til denne gjennom anleggsperioden sikres gjennom rekkefølgekrav i 
reguleringsplanbestemmelsene som følger reguleringsplanen. 

Det bør etableres særskilte støyreduserende tiltak for ny adkomstveg forbi boligfelt 
ved Årbogen. 

Vegstøyberegninger utført i reguleringsplanfasen (basert på T-1442) har ikke avdekket behov for støyreduserende tiltak ved 
boligfelt i Årbogen. 

Naturmangfold Anleggsbeltet må innskrenkes der det finnes verdifulle naturtypelokaliteter og 
påvirkning i og nær disse må minimalisere. 

Verdifulle naturtypelokaliteter er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av særskilte 
områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 

Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster må unngås. Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster er skrenket inn i stor grad (spesielt deponi i Gausvik), for 
å unngå konflikt med naturmangfold. I Årbogen vil det pga anleggstekniske årsaker, samt stort behov for massedeponi på 
strekningen reguleres areal for permanent deponi av denne størrelsen. 
For å bevare det meste av myra ved tunnelpåhugg D i Gausvik planlegges det å installere en permanent spuntvegg for å lede 
vann rundt forskjæringen inn mot tunellpåhugg, samt etablere høye løsmasseskråninger og lang tunellportal. Dette må 
detaljprosjekteres i byggeplanfasen. 

Kulturmiljø For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med 
vegtiltaket, markert i planen som bestemmelsesområder #50, #52, #53, #54, #57, 
#58 og #59 (Id 214635, 214631, 214646, 59375, 214652 og 220741 i 
Riksantikvarens database Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra 
kulturminneloven. 

Søknad om dispensasjon fra KML vil sendes for alle kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltak. Automatisk 
fredede kulturminner som kommer i konflikt med vegtiltak er markert med bestemmelsesområde i plankart, og har egen 
områdebestemmelse i reguleringsplanbestemmelsene som sikrer arkeologisk gransking av disse før iverksetting av tiltak. 

For kulturmiljølokaliteter markert i planen som hensynssoner H730_1-4, kan 
sikring av kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, 
redusere direkte forstyrrelser av kulturmiljøene.   

Reguleringsplanens bestemmelser ivaretar gjennom avsatte hensynssoner og egne bestemmelsesområder eventuell sikring, 
arkeologisk undersøkelse, søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og avklaring med fylkesomommunen og Sametinget. 

Naturressurser Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør unngås Det er så langt det har latt seg gjøre forsøkt å legge veglinja slik at beslag av produktiv skog av høy bonitet, vil bli minst 
mulig. 

Ved anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Dialog med 
grunneiere/skogeier anbefales for optimalisering av disse med tanke på bl.a. 
dimensjoner og fremtidig bruk. 

Avkjørsler til utmark er ivaretatt, enten via opprettholdelse av de eksisterende driftsvegene eller etablering av nye. Prosjektet 
oppfordrer imidlertid grunneiere/skogeiere om å komme med innspill under høring av reguleringsplanen dersom de mener 
driftsveger mangler. 

For at sau og andre beitedyr ikke skal ta skade av ny veg, bør det etableres sikring 
mot at dyr tar seg inn på vegen. Etablering av overganger/ underganger, muligens i 
forbindelse med skogdrift kan være avbøtende tiltak/ løsninger. 

Ny E10 legges i øvre trase og nye driftsveger vil legges til samleveger som føres under E10 i underganger. Disse kan også 
brukes av beitedyr. 
 

Reindrift Brede/lange tunnelportaler; 20 meter i Årbogen og 30 meter i Gausvik. Det er lagt opp til strekninger uten rekkverk ved skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). 
Strekning uten rekkverk bør etableres ved skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 
eller 1:3 mot terreng). Ved rekkverk; skråninger på 1:2 eller 1:1,5.  

Det er lagt opp til strekninger uten rekkverk ved skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). Ved etablering av 
rekkverk må skråninger være 1:2 eller 1:1,5. 

Det må legges til rette for reinslipp til våren på oversiden av planlagt veg i Gausvik. Det legges til rette for reinslipp til våren på oversiden av planlagt E10 i Gausvik, ved bruk av privat veg med formål SV6 i 
plankartet. 

Protect Sapmi (2016) foreslår at reinbeitedistriktet og Statens vegvesen bør ha en 
avtale i de aktuelle tidsperioder om et tidsskjema for oppstart og arbeid med 
tunnelåpninger. Det vil i tillegg være et godt avbøtende tiltak å bli enige om en 
tidsplan (årsplan) også for selve vegbyggingen. 

Slike avtaler vil man komme tilbake til i byggeplanfasen. 
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PARSELL 11: Tjeldsund bru-Sørvik 

Rv. 83 fra Tjeldsund bru til Harstad har i dag størst trafikkgrunnlag av alle strekningene langs Hålogalandsvegen. Dagens Rv. 83 gjennom parsellen går forbi små bygder med varierende spredt til konsentrert bebyggelse, og har noe 
varierende hastighet. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Rv. 83 på strekningen fra Tjeldsund bru til Sørvik i Harstad 
kommune, parsell 11, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Dagens rv. 83 har betydelig lavere standard enn 
vegnormalens krav. En 5 km lang strekning fra Tjeldsund bru mot Vollstad har i tillegg dårlig geometri med både mye kurvatur 
og en del stigninger. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 7,3 km med ny veg, inkludert tunnel jN på 1,6 km fra rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru til Leikvik. 
Parsellen fortsetter i en øvre trasé fra Leikvik til Fauskevåg, og går derfra videre i eksisterende trasé frem til kryss i Sørvik. 
Strekningen planlegges etter H4 standard med dimensjonerende fartsgrense 80 km/t, og uten direkte avkjørsler fra riksvegen. 

Ved Vollstad etableres en kryssløsning i tilknytning til tilkoblingsveg ned mot dagens rv. 83.  Ved kryssområdet planlegges et 
regionalt kollektivknutepunkt, samt et kombinert areal med parkeringsmulighet for vogntog (i tilfeller hvor Tjeldsund bru er 
stengt) og kontrollplass for Statens vegvesen og politiet. 

Virkninger av planforslaget 

Ny trasé for rv. 83 mellom Tjeldsund bru og Sørvik gir god tilkobling til kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg (dagens rv. 
83). Strekningen langs parsellen bidrar til innkorting av reisetid på Hålogalandsvegen. Adkomst til eiendommer og utmark, 
samt til tur- og friluftsområder langs parsellen ivaretas gjennom samleveger som føres under ny rv. 83 via underganger. 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter bedres ved at lokalvegnettet kan tas i bruk som gang- og sykkelveger.  

Traséen vil imidlertid skjære gjennom mange av de registrerte og mest verdifulle naturtypene langs parsellen, samt legge 
beslag på en del dyrket mark.  

Planforslaget forutsetter innløsning av to boligeiendommer, og tiltaket vil kunne virke negativt på boliger langs strekningen i 
form av økt støy. Støyreduserende tiltak skal etableres for over 60 boliger. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Etablering av vegetasjonsskjermer eller terrengformer langs veg, i kryss og i tilknytning til 

kollektivknutepunkt/venteareal vil skjule tiltaket og kan redusere omfanget. Store 
sammenhengende asfaltflater bør unngås. 

Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er 
vedlagt i sin helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Anbefalte avbøtende tiltak som går på landskapstilpasninger og 
terrengforming skal ivaretas i videre prosjektering og byggeplanfase. Dette ivaretas også i rigg- og 
marksikringsplan. 

Senking av veglinja bør gjøres der hvor tiltaket ligger høyt i terrenget og mangler forankring i 
landskapet, eventuelt oppfylling av terreng på innsiden av veglinja. 

Dette er gjort der hvor det har vært mulig. Ytterligere optimalisering av veglinja ift senking og terrengforming 
vil gjøres i detaljprosjektering i byggeplanfasen. 

 
Utarbeide rigg- og marksikringsplan og planlegge massehåndteringen i tråd med prinsippene for 
Natur og Dyrket/tidligere dyrket mark i formingsveilederen kap. 4.4. 

I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan og rigg- og marksikringsplan hvor 
forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for anleggsfasen. 

Nærmiljø/friluftsliv Ingen grunnlag for forslag til avbøtende tiltak  

Naturmangfold Anleggsbeltet må innskrenkes der det finnes verdifulle naturtypelokaliteter og påvirkning i og nær 
disse må minimalisere. 

Verdifulle naturtypelokaliteter er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av 
områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 

Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster må unngås. Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster er skrenket inn i stor grad for å unngå 
konflikt med naturmangfold. Man har også brukt hensynssone H560 Bevaring av naturmiljø i plankart og 
bestemmelser for å sikre bevaring av verdifulle naturtypelokaliteter.  

Kulturmiljø For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, markert i 
planen som bestemmelsesområder #51og #52  (Id 214628 og 214641 i Riksantikvarens database 
Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. 

Søknad om dispensasjon fra KML vil sendes for alle kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltak. 
Automatisk fredede kulturminner som kommer i konflikt med vegtiltak er markert med bestemmelsesområde i 
plankart, og har egen områdebestemmelse i reguleringsplanbestemmelsene som sikrer arkeologisk gransking 
av disse før iverksetting av tiltak. 

Naturressurser Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør unngås. Grunnet arealknapphet og tett bebyggelse langs parsellen, har det enkelte steder vært umulig å unngå konflikt 
med skogområder. Det imidlertid knyttet en egen bestemmelse med krav om at arealer som er benyttet til 
anleggs- og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres 
til angitt formål i planen, slik som landbruk (L). 

Ved anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Dialog med grunneiere/skogeier 
anbefales for optimalisering av disse med tanke på bl.a. dimensjoner og fremtidig bruk. 

Avkjørsler til utmark er ivaretatt, enten via opprettholdelse av de eksisterende driftsvegene eller etablering av 
nye. Prosjektet oppfordrer imidlertid grunneiere/skogeiere om å komme med innspill under høring av 
reguleringsplanen dersom de mener driftsveger mangler. 

For at sau og andre beitedyr ikke skal ta skade av ny veg, bør det etableres sikring mot at dyr tar 
seg inn på vegen. Etablering av overganger/ underganger, muligens i forbindelse med skogdrift 
kan være avbøtende tiltak/ løsninger. 

Ny Rv. 83 legges i øvre trase fra Leikvik til Fauskevåg, og videre i eksisterende trase til Sørvik. Nye 
driftsveger er lagt til samleveger som føres under Rv. 83 i underganger. Disse kan også brukes av beitedyr. 

Reindrift Brede/lange tunnelportaler, 50 meter. Tunnelportal i Leikvik er planlagt å være 30 m. 
Det bør ikke etableres rekkverk, og skråningene bør være slake. Kun rekkverk ved drifts-
underganger og gjennom planlagt kurve i Fauskevåg. 

Det vil kun etableres rekkverk ved driftsunderganger og gjennom planlagt kurve i Fauskevåg. Det legges opp til 
slake skråninger med helning 1:4 (evt. 1:2 eller 1:3 mot terreng). Ved etablering av rekkverk skal skråninger 
være 1:2 eller 1:1,5. ).  

Protect Sapmi (2016) foreslår at reinbeitedistriktet og Statens vegvesen bør ha en avtale i de 
aktuelle tidsperioder om et tidsskjema for oppstart og arbeid med tunnelåpninger. Det vil i tillegg 
være et godt avbøtende tiltak å bli enige om en tidsplan (årsplan) også for selve vegbyggingen. 

Slike avtaler vil man komme tilbake til i byggeplanfasen. 
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PARSELL 12: Sørvik-Jektholtet 

Rv. 83 fra Tjeldsund bru til Harstad har i dag størst trafikkgrunnlag av alle strekningene langs Hålogalandsvegen. Dagens Rv. 83 gjennom parsellen går forbi bygder med varierende spredt til konsentrert bebyggelse, og har noe varierende 
hastighet.  

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny rv. 83 på strekningen fra Sørvik til Jektholtet i Harstad 
kommune, parsell 12, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Dagens rv. 83, har betydelig lavere standard 
enn vegnormalens krav. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 8,5 km med ny veg, inkludert tunnel, OP, på 685 m gjennom Mølnåsen. Parsellen går hovedsakelig i 
eksisterende trasé, bortsett fra en strekning i øvre trasé forbi Nordvik. I tillegg etableres en 50 m lang løsmassetunnel der 
det legges en flyttlei for rein rett nord for krysset til Fv4. 

Parsellen går hovedsakelig i eksisterende trasé, bortsett fra en strekning i øvre trasé forbi Nordvik.  

Strekningen planlegges etter H4 standard med dimensjonerende fartsgrense 80 km/t, og uten direkte avkjørsler fra 
riksvegen. Ved Sørvik, mot Kilbotn og ved Brattberget etableres kryss. Ved Sørvik planlegges et lokalt kollektivknutepunkt. 

Virkninger av planforslaget 

Ny trasé for rv. 83 mellom Sørvik og Jektholtet gir god tilkobling til kollektivknutepunkt og fremtidig lokalveg (dagens rv. 
83). Strekningen bidrar til innkorting av reisetid på Hålogalandsvegen.  

Adkomst til eiendommer og utmark, samt til tur- og friluftsområder langs parsellen ivaretas gjennom samleveger som 
tilknyttes ny rv. 83 via underganger eller planskilt overgang. Trafikksikkerheten for myke trafikanter bedres ved at 
lokalvegnettet kan tas i bruk som gang- og sykkelveger, eller på nyetablerte gang- og sykkelveger tilkoblet nye 
samleveger og eksisterende Rv83.  

Anleggsvirksomhet i byggefasen vil kunne skade flere av de mest verdifulle naturtypene langs parsellen. Planforslaget 
forutsetter innløsning av to boligeiendommer, og tiltaket vil kunne virke negativt på boliger langs strekningen i form av 
økt støy. Støyreduserende tiltak skal etableres for 24 boliger. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Flytting og reetablering av Nordvikelva. Anbefalte avbøtende tiltak skal ivaretas i videre prosjektering og byggeplanfase, ivaretas i rigg- og 

marksikringsplan. Formingsveilederen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. 
Veilederen er vedlagt i sin helhet og danner grunnlag for nærmere utforming av sideanlegg til vegen ved 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. 

Nærmiljø/friluftsliv Ingen grunnlag for forslag til avbøtende tiltak  
Naturmangfold Anleggsbeltet må innskrenkes der det finnes verdifulle naturtypelokaliteter og påvirkning i 

og nær disse må minimalisere. 
Verdifulle naturtypelokaliteter er hensyntatt i reguleringen, ved innskrenking av anleggsbeltet og med bruk av 
områdebestemmelser og bestemmelser om bruk og vern av sjø og vassdrag i reguleringsplanbestemmelsene. 

Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster må unngås. Deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster er skrenket inn i stor grad for å unngå konflikt 
med naturmangfold. 

Kulturmiljø For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med vegtiltaket, 
markert i planen som bestemmelsesområder #50 og #51 (Id 214633 og 214637 i 
Riksantikvarens database Askeladden), skal det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. 

Søknad om dispensasjon fra KML og evt. arkeologisk undersøkelse vil gjøres før reguleringsplanen vedtas, for alle 
lokaliteter med status automatisk fredet som kommer i konflikt med vegtiltak og deponi. 

For kulturminnelokalitet markert i planen som hensynssone H730_1 kan sikring av 
kulturminnene i anleggsperioden, med sperregjerder eller lignende, forhindre direkte 
forstyrrelser av kulturminnene. 

Reguleringsplanens bestemmelser ivaretar gjennom avsatte hensynssoner og egne bestemmelsesområder eventuell 
sikring, arkeologisk undersøkelse, søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og avklaring med fylkeskommunen 
og Sametinget. 

Naturressurser Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør unngås Grunnet arealknapphet og tett bebyggelse langs parsellen, har det enkelte steder vært umulig å unngå konflikt med 
skogområder. Det imidlertid knyttet en egen bestemmelse med krav om at arealer som er benyttet til anleggs- og 
riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt formål i 
planen, slik som landbruk (L). 

Ved anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Dialog med grunneiere/skogeier 
anbefales for optimalisering av disse med tanke på bl.a. dimensjoner og fremtidig bruk. 

Avkjørsler til utmark er ivaretatt, enten via opprettholdelse av de eksisterende driftsvegene eller etablering av nye. 
Prosjektet oppfordrer imidlertid grunneiere/skogeiere om å komme med innspill under høring av reguleringsplanen 
dersom de mener driftsveger mangler. 

For at sau og andre beitedyr ikke skal ta skade av ny veg, bør det etableres sikring mot at dyr 
tar seg inn på vegen. Etablering av overganger/ underganger, muligens i forbindelse med 
skogdrift kan være avbøtende tiltak/ løsninger. 

Nye driftsveger er lagt til samleveger som føres under Rv. 83 i underganger. Disse kan også brukes av beitedyr. 

Reindrift Bør etablere brede/lange tunnelportaler, 40 meter i nordre påhugg og 30 meter i søndre 
påhugg ved Mølnåsen. 

Brede/lange tunnelportaler etableres ved Mølnåstunnelen, hhv. 45 m portal i nordre og 20 m portal i søndre påhugg. 

 
 Flyttlei ved kryssområdet til fv. 4 må hensyntas. Etablering av viltovergang. Skog og 

bergnabber bør fjernes for å skape bedre sikt. 
Flyttlei til Forhamnhalvøya sikres ved løsmassetunnel over Rv83 med hensynssone reindrift over. Dette er en løsning 
som ikke krever tiltak for bedring av sikt og det blir heller ikke behov for stening av veg. 

 Protect Sapmi (2016) foreslår at reinbeitedistriktet og Statens vegvesen bør ha en avtale i de 
aktuelle tidsperioder om et tidsskjema for oppstart og arbeid med tunnelåpninger. Det vil i 
tillegg være et godt avbøtende tiltak å bli enige om en tidsplan (årsplan) også for selve 
vegbyggingen. Spesielt vil det være påkrevd med en tidsplan for at distriktet skal kunne 
benytte seg av Forhamnhalvøya. Reinen er da naturlig på trekk og kan havne inn i 
anleggsvirksomheten. Det vil trolig kreves ekstra gjeting i perioder. 

Slike avtaler vil man komme tilbake til i byggeplanfasen. 
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4.7.6 Skånland 

Strekningen i Skånland er delt inn i to parseller; 13 og 14. Skillet mellom dem er satt ved Elvemo. 

PARSELL 13: Tjeldsund bru-Elvemo 

Parsellen følger eksisterende E10. Strekningen omfatter et større trafikkområde på østsiden av Tjeldsund bru som kan romme kollektivknutepunkt, hvileplass for langdistansetrafikanter, utfartsparkering med mer. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Tjeldsund bru til Elvemo, parsell 13 i 
Skånland kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er ca. 7 km lang. Vegen følger i hovedsak eksisterende trasé for E10. For å sikre mulighet for siktrydding, kreves det 
endel utvidelse av vegen, samt større behov for sideareal. 

På østsiden av Tjeldsund bru utbedres kurvaturen på vegen fra brua. Avkjørsel til Tjeldsundbrua kro begrenses til én avkjørsel og 
utbedres i form av kanalisering. Det etableres et større trafikkareal nord for kroa som kan benyttes til utfartsparkering, 
kollektivknutepunkt, hvileplass for tungtransport med mer. Eksisterende kryss ved fv. 825/Steinslandsveien opprettholdes som i 
dag med tilhørende bussholdeplasser. Private avkjørsler på strekningen stenges og lokal trafikk ledes inn på Steinslandsveien. 
Avkjørsel til Steinslandsveien sør ved Staursneset stenges, vegen forlenges helt fram til kryss Evenskjer nord. Dette bedrer også 
tilbudet for myke trafikanter, selv om det forutsettes en deling av vegen mellom myke trafikanter og biler.   

Kryss Evenskjer nord utbedres både med stigning, kurvatur og sikt. Det etableres kollektivknutepunkt i forbindelse med krysset. 
På strekningen fra krysset Evenskjer nord til Elvemo utvides vegbredden og det settes av sideareal som gir mulighet for 
siktrydding. 

Vegen planlegges med H1 standard med fartsgrense 60 km/t forbi avkjørsel til Tjeldsundbrua kro og videre sør for kryss med fv. 
825, resten av strekningen har H3-standard med fartsgrense 90 km/t, samt planlegges deler av strekningen for H2-standard med 
80 km/t. 

Virkninger av planforslaget 

Utvidelsen av vegbredden medfører nærføring og inngrep i kjente naturmiljø og kulturmiljø. I tillegg legges det beslag på jord- og skogbruksområder med verdier fra stor til middels. Friluftsområdene langs vegen ivaretas ved 
utfartsparkering, samt opprettholdelse av kulverter som gir sikker kryssing av E10. Siktrydding er aktuelt på strekningen fra kryss Evenskjer nord til Elvemo, hvor det er kjent problematikk rundt viltpåkjørsler. 
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Det bør vurderes tunnel eller løsmassekulvert gjennom Middagshaugen fremfor planering av området mellom ny og eksisterende veg, 

for å unngå en omkring 30 meter høy fjellskjæring i et svært synlig område.  
Det er vurdert. Samtidig er området meget gunstig for etablering av et 
kollektivknutepunkt og det å legge vegen i kulvert eller tunnel vil forringe 
effekten av nettopp fjellskjæringer. 

For å dempe det visuelle omfanget bør det vurderes høy beplantning ved parkeringsarealene ved Tjeldsund kro.  Det er regulert en vegetasjonsskjerm ved deponiet/parkeringsarealene.  
Denne er utvidet til plangrensen for best mulig effekt. 

Veglinjen bør finjusteres for å redusere visuelt fremtredende fjellskjæringer og fyllinger i uberørt strandsone langs Tjeldsundet. 
Brattere skråningsutslag og lave støttemurer i stedstilpasset materiale er mulige tiltak. 

Det er tilstrebet å redusere inngrepet i strandsonen. F.eks. er det på enkelte 
strekninger lagt inn fyllingsskråning 1:2 eller 1:1,5 i stedet for 1:4. 

Nærmiljø/friluftsliv Ingen grunnlag for avbøtende tiltak  

Naturmangfold Ingen grunnlag for avbøtende tiltak  

Kulturmiljø Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og arkeologisk undersøkelse er aktuelt for lokalitetene med Id 214782, 18939 på 
Stauran og Djuphavn Id 48568 i parsell 13. 

Områdene er regulert til bestemmelsessone med krav om nærmere 
undersøkelse, overvåkning og klargjøring av virkninger. 

Naturressurser Produktiv skog bør hensynstas ved anleggelse av ny veg. Skogen i området er god og beslag vil være negativt. Det er tilstrebet å redusere beslag av skog. 

Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og under ny veg. Grunnerverver er i dialog med grunneier. 
Reindrift Det bør brukes skilt for å varsle om rein og ved høye skjæringer bør det brukes viltgjerde istedenfor sikringsgjerde. Det vil bli benyttet skilt for å varsle om rein. Viltgjerde blir etablert på store 

deler av strekningen.  
Slake vegsider/skråninger bør etterstrebes. Autovern som kan blokkere eller fange rein bør unngås der det er Det er tilstrebet å legge fyllinger med helning 1:4 slik at rekkverk unngås. 
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PARSELL 14: Elvemo-kommunegrense Evenes 

Parsellen inngår som en del av E10 og strekker seg fra Elvemo rett nord for avkjøring Evenskjer sør, til kommunegrensen mellom Evenes og Skånland kommune. 

 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Elvemo til kommunegrense Evenes, 
parsell 14 i Skånland kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen har lavere standard enn 
dagens vegnormaler krever, dette er i hovedsak knyttet til stigning, vegbredde og kurvatur/geometri. Det finnes i tillegg flere 
direkte avkjørsler til private eiendommer. Kryssområdet ved Evenskjer nord er også en utfordring i forhold til stigning, sikt og 
fart. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er ca. 9 km. Eksisterende vegtrasé med tilhørende kryss utbedres. Det blir ny kryssutforming ved Elvemo, 
omlegging og ny undergang for fv. 116, nytt kryssområde ved Boltås nord. Avkjørsel til Boltåsveien sør utbedres. På hele 
strekningen utbedres bredde og kurvatur på eksisterende veg. Det planlegges etter H3 standard med 90 km/t og vegbredde 8,5 
meter. 

Virkninger av planforslaget 

Utvidelsen av vegbredden medfører nærføring og inngrep i kjente kulturmiljø. Naturmiljø blir i stor grad skånet både ved å 
anlegge bru over Trøsenelva og ved å legge eksisterende veg utenfor Tennvatn naturreservat og Ramsarområde. 

 

 

 

 

 

Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Ingen grunnlag for forslag til avbøtende tiltak  
Nærmiljø/friluftsliv Det bør tilrettelegges for en enkel avkjøringsmulighet og parkering mellom Langvatnet og Tennvatnet for friluftsbrukere av disse 

områdene. 
Ikke utført da dette ikke lar seg forene med restriksjoner i RAMSAR-
området. 

Naturmangfold Anleggsbeltet må begrenses slik at det ikke kommer nær myr, vann og vassdrag.  Det er tilstrebet å unngå anleggsbelte i strandsonen og langs Tennvatnet og 
Langvatnet. Veglinje er flyttet slik at den ligger der hvor den gjør minst 
mulig skade på RAMSAR-området. 

Det bør opprettholdes en buffer på 50 meter langs vann og vassdrag der unødig skading av vegetasjon og kjøring med tunge 
kjøretøy unngås. 

Ikke utført da ny veg følger eksisterende trase. 

Kulturmiljø Ingen grunnlag for forslag til avbøtende tiltak  

Naturressurser Produktiv skog bør hensynstas ved anleggelse av ny veg. Skogen i området er god og beslag vil være negativt. Det er tilstrebet å redusere beslag av skog. 
Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og under ny veg.  

Reindrift Det bør brukes skilt for å varsle om rein. Dette vil bli gjort langs strekningen. 
Slake vegsider/skråninger bør etterstrebes. Autovern som kan blokkere eller fange rein bør unngås der det er Det er tilstrebet å legge fyllinger med helning 1:4 slik at rekkverk unngås. 
Ved høye skjæringer bør det brukes viltgjerde istedenfor sikringsgjerde Dette vil bli gjennomført så langt det lar seg gjøre langs strekningen. 
Det må tilrettelegges for naturlige trekk over vegen ved nordre del av Lavangvatnet Ved nordre del av Langvatnet krysser E10 elv mellom Tennvatnet og 

Langvatnet og der er det planlagt rekkverk langs vegen. Det er også en 
strekning langs Langvatnet som har fyllingsskråning 1:2 for å unngå fylling i 
vatnet. Ellers er det tilstrebet slake vegsider i området. 
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4.7.7 Evenes 

Strekningen gjennom Evenes der delt i tre parseller, 15, 16 og 17, med ny tunnel vest for Bogen. 

PARSELL 15: kommunegrense Skånland-Lakså 

Parsellen passerer Harstad/Narvik lufthavn Evenes, krysser Nautåa naturreservat to steder i likhet med dagens E10, går videre forbi Osvatnet, krysser Vasselva og ender like før Fjellveien, ved avkjøringen til Laksåvatnet. 

 

Redegjørelse for beslutning om å ta ut parsell 15 i planforslaget 

På bakgrunn av prosess med alternative løsninger rundt flyplasskrysset i parsell 15 med Evenes kommune, Forsvaret, Avinor, 
Fylkesmannen i Nordland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at parsell 15 tas ut av denne 
planen, men behandles videre gjennom en egen reguleringsplan.  

Beslutningen begrunnes av at en avveiing av kryssløsning tilpasset både militære og sivile behov, er utfordrende før 
langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt og øvrig arealdisponering mellom interessenter i området er avklart. 

I tillegg ligger krysset ligger i nær berøring med Nautå Naturreservat. Naturreservatet har et areal på 410 dekar, hvorav 70 
dekar landareal og 340 dekar ferskvann. Området er vernet for å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende 
vegetasjon og dyreliv. I 2011 ble reservatet, sammen med 4 andre naturreservat utpekt til ramsarområde under fellesnavnet 
Evenes våtmarkssystem.  

Skisserte løsninger kommer i berøring med naturreservatet, som vil utløse en prosess med Miljødirektoratet (og evt Klima- og 
miljødepartementet), En slik prosess vil ta lengre tid og vil med det være en forsinkelse som kan være kritisk for målet for den 
samlede planen om å nå Nasjonal Transportplan 2018-2021. I tillegg er avveiing av en kryssløsning tilpasset både militære og 
sivile behov, utfordrende før langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt og øvrig arealdisponering mellom interessenter i området 
er avklart.  

 

 

 

 

Delstrekningen som omfatter flyplasskrysset er pr i dag ikke inne i den delen av etatenes NTP-grunnlag som er prioritert for oppstart i neste handlingsprogramperiode 2018-2021. Statens vegvesen mener derfor det er gode argumenter for 
at denne delstrekningen (parsell 15) tas ut av planen for E10/Rv83/Rv 85 Hålogalandsvegen, men behandles videre gjennom en egen reguleringsplan. Ved å ta denne delstrekningen ut av reguleringsplanen, vil en forhåpentligvis unngå 
unødig forsinkelser ved behandling av reguleringsplanen for resten av E10/Rv83/Rv 85 Hålogalandsvegen. Parsell 15 med strekningen som omfatter flyplasskrysset er pr i dag ikke er inne i den delen av etatenes NTP-grunnlag som er 
prioritert for oppstart i neste handlingsprogramperiode 2018-2021. 

Gjennom en egen plan for delstrekningen som omfatter krysset ved Evenes lufthavn, kan alternative kryssløsninger utredes grundigere, og dessuten ses i sammenheng med fremtidig arealdisponering på Forsvarets arealer, samt 
kommunens og Avinors behov. 
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PARSELL 16: Lakså-Bogen 

Store deler av parsellen går i tunnel mellom Lakså og Bogen. En betydelig stigning elimineres. Innenfor planområdet ligger det flere jordbrukseiendommer, samt en del skogområder med hovedsakelig løvskog. E10 mellom Dragvik og 
Bogen er noe skredutsatt under fjellet Stortinden. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Lakså til Bogen sentrum, parsell 
16 i Evenes kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen har en lavere vegnormalstandard 
enn dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og stigning. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 5,5 km veg i ny trasé nord for dagens E10. Ny hovedveg legges med skjæringer på opptil 15 meter i 
fjellsiden over dagens E10. Det er planlagt bru over Dragvikelva i tre spenn slik at den ikke stenger igjen elvedalen. Totalt 
på strekningen skal det bygges én tunnel, ST, på 3,1 km. Ved tunnelpåhugg S over Dragvik og ved tunnelpåhugg T i Bogen 
skal det etableres en 30 m lang tunnelportal. Vegen går i tunnel under Stortinden og munner ut i Bogen sentrum. 

Virkninger av planforslaget 

Fordi ny veg bygges nord for dagens E10, vil eksisterende E10 bli betydelig avlastet og skal omklassifiseres. 
Dragvikbakken, en vesentlig stigning, vil også bli eliminert som følge av planforslaget.  

Totalt vil 8 boliger, garasjer og uthus bli innløst som følge av planen. Alle disse ligger i nærheten av tunnelportalen i 
Bogen. Det er foreslått støyskjerm i Bogen. Denne strekker seg fra nær tunnelen i vest mot første rundkjøring. Dette vil 
føre til en betydelig reduksjon av støynivå på de utsatte byggene. 

Det er ikke tilrettelagt for kollektivstopp på denne parsellen. Lokal kollektivtrafikk bør følge dagens E10, da denne vegen 
går nærmere bebyggelse. 

 

 

 

Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap Nord for Dragvik bør veglinjen finjusteres for å redusere visuelt fremtredende 

fjellskjæringer. 
Veglinjen nord for Dragvik er forsøkt lagt utenfor den viktigste jordbruksjorda, og må dermed legges høyere i lia. 
Dette medfører skjæring enkelte steder, med høyde opptil 15 meter.  

Nærmiljø/friluftsliv Det er kun kortere strekninger med tosidig skjæring ved Laksåelva. Mot sør er skjæringen 
åpnet opp både med hensyn til rein og utsyn. 

Det er ikke tilrettelagt for kryssing av vegen innenfor delområde 16-4. Tilgang til Fjellvegen er sikret med kulvert 
lenger mot vest. 

Naturmangfold Anleggsarbeid bør unngås i tidsrom for sjørøyas fjordvandring (mai-juli). Det er ikke lagt føringer i bestemmelsene mtp. tidsrom for anleggsvirksomhet. Det er sikret i bestemmelsene at det 
ikke skal etableres hindringer i vannet for vandringen av bla. sjørøye.  

Anleggsbeltet må begrenses og anleggsarbeid inn i verdifulle naturtyper, nær myr og 
vannforekomst bør unngås. 

Det er gjort tilpasninger på veglinje og skråningsutslag for å redusere inngrep i naturtyper lags traseen. 
Anleggsbeltet langs vannforekomstene er forsøkt begrenset, uten at det går på bekostning av gjennomføringsevne. 

Kulturmiljø Søknad om dispensasjon fra kultur¬minneloven og/eller arkeologisk undersøkelse er aktuelt 
for lokaliteten Forrholtan med Id 214842, og deler av kulturmiljø Dragvik 3 med Id 214855, 
og Grønmoen 1 med Id 214856 og 214857. 

Det stilles krav om nærmere undersøkelser for alle kulturminner innenfor planområdet. Dette anses som en søknad 
om dispensasjon. Verdien på kulturminnene er vurdert å være liten. 

Naturressurser Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. Deponi på jordbruksjord er forsøkt unngått. 
Statens vegvesen bør sammen med berørt grunneier/jordbruker finne løsninger for tilgang/ 
adkomster til jordbruksressurser, for eksempel nye underganger/kulverter. 

Kulverter og underganger er forsøkt ivaretatt der hvor grunneiere ikke har adkomst direkte fra dagens E10. 

Reindrift Ved planlagte, tosidige skjæringer ved Laksåelva bør det åpnes opp mer på sørsiden av 
vegen. Dette vil hindre reinen i å gå seg fast inne i skjæringene. 

Det er ikke tatt hensyn til kryssing av rein på parsell 16. Dette blir sett nærmere på i høringsperioden.  

Parsell 16: terrenget ved skjæringer bør slakes ut, og det bør settes opp viltgjerder. 
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PARSELL 17: Bogen-Snubba 

Innenfor planområdet ligger Bogen sentrum med butikk, næringsbebyggelse og boliger. I tillegg ligger rådhuset til Evenes kommune i sentrum. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E10 på strekningen fra Bogen sentrum til Snubba, parsell 
17, i Evenes kommune, som er en del av E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen. Strekningen har lavere vegnormalstandard enn 
dagens vegnormaler krever, i hovedsak knyttet til bredde og stigning. 

Beskrivelse av tiltaket 

Strekningen er på 9,3 km veg, hovedsakelig i ny trasé øst og nord for dagens E10, men følger dagens veg når den nærmer 
seg Snubba. 

Vegen planlegges med H1 standard gjennom Bogen, med fartsgrense 60 km/t. Like etter tunnelåpning R, endres 
dimensjoneringsklassen til H3, med 90 km/t.  

Totalt på strekningen skal det bygges én tunnel, WR, på 2,3 km. Ved tunnelpåhugg W øst i Bogen sentrum skal det etableres 
en ca. 50 meter lang tunnelportal. Ved utgangen av tunnelen, ved påhugg R skal det etableres en ca. 40 meter lang 
tunnelportal. I tillegg skal det etableres 5 kulverter og 2 bruer på parsellen. 

Virkninger av planforslaget 

Flere avkjørsler stenges og samles på lokalveg eller dagens E10, før de føres ut på nytt hovedvegsystem.  

For naturmiljøet vil tiltaket gi økt økologisk belastning for Strandvatnet og Strandelva som er et anadromt vassdrag.  

Det er regulert støyskjerm gjennom store deler av Bogen sentrum. Dette vil føre til en betydelig reduksjon av støynivå for de 
utsatte byggene langs vegen. Totalt innløses bebyggelse på 4 eiendommer; en garasje og ett uthus i Bogen sentrum, en 
driftsbygning ved NAF-øvingsbane og en fritidsbolig ved Vedhøggan.  
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Fag Stedsspesifikke forslag til avbøtende tiltak Behandling i reguleringsplan og videre arbeid 
Landskap I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides slik at den forsterker 

landskapelige karaktertrekk, som i dag delvis er slettet. Dette gjelder særlig i sørlig del av vika. Uberørt 
strandsone i Bogen bør ikke omfattes av ny utfylling. 

I reguleringsplanen er det tatt høyde for at fylling i Bogen vil være 1:2. Det må etableres fylling da vegen 
flyttes noe sør for dagens veg, og for at det planlegges kjøreveg/gangveg på utsiden av denne igjen.  

 
Ved Lenvika bør veglinjen finjusteres for å redusere visuelt fremtredende fjellskjæringer. Fjellskjæringer er ikke til å unngå da veglinjen er forsøkt lagt utenfor dyrka mark. 
Ny veg bør i større grad følge eksisterende trasé mellom Bogen og Snubba, og det bør utredes videre 
hvor tidlig ny E10 kan slutte seg til dagens trasé. 

Det er ønskelig å redusere/slake ut kurver mellom Bogen og Snubba, samt legge vegen utenfor bebyggelsen 
ved Bergvikneset. Vegen har slutter seg til eksisterende trase etter at de krappeste kurvene er passert. 

Omfattende terrenginngrep kan unngås ved at ny E10 i større grad ligger langs med en forsenkning i 
terrenget. 

Generelt er det jobbet mye med linjeplassering for å få en best mulig terrengtilpasning. 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Det bør etableres en gjennomgående gang/sykkelveg langs strandlinjen, på utsiden av vegen gjennom 
Bogen og over brua.  

Det er regulert gangveg på utsiden av vegen frem til kai midt på strekket. Herfra og østover er det regulert 
kjøreveg for å sikre atkomst til kaianlegget, den vil også fungere som gangvegforbindelse. 

Inngangen til tunnelportalene i Bogen bør legges i en løsmassekulvert. Dette begrenser den visuelle og 
støymessig, negative påvirkningen. 

Det er planlagt for etablering av portal med løsmasser over. Mellom portal og fjellpåhugg er det ca. 40-50 
meter. 

Naturmangfold Anleggsarbeid bør unngås i tidsrom for sjørøyas fjordvandring (mai-juli). Det er ikke lagt føringer i bestemmelsene mtp.. tidsrom for anleggsvirksomhet. Det er sikret i 
bestemmelsene at det ikke skal etableres hindringer i vannet for vandringen av bla. sjørøye.  

Anleggsbeltet må begrenses og anleggsarbeid inn i verdifulle naturtyper, nær myr og vannforekomst bør 
unngås. 

Det er gjort tilpasninger på veglinje og skråningsutslag for å redusere inngrep i naturtyper lags traseen. 
Anleggsbeltet langs vannforekomstene er forsøkt begrenset, uten at det går på bekostning av 
gjennomføringsevne. 

Kulturmiljø Dispensasjon fra kulturminneloven anbefales for deponi D30, lokalitetene med Id 214780 og Id 214765. Det stilles krav om nærmere undersøkelser for alle kulturminner innenfor planområdet. Dette anses som en 
søknad om dispensasjon 

Naturressurser Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. Deponi på jordbruksjord er forsøkt unngått. 
Statens vegvesen bør sammen med berørt grunneier/jordbruker finne løsninger for tilgang/ adkomster til 
jordbruksressurser, for eksempel nye underganger/kulverter. 

Kulverter og underganger er forsøkt ivaretatt der hvor grunneiere ikke har adkomst direkte fra dagens E10. 

Se generelle tiltak for hensyn til innmarks- og utmarksbeite. Foreslåtte tiltak vil bli fulgt opp i rigg- og marksikringsplan. 
Reindrift Viktige trekk- og flyttveier på østsiden av Bogen må ikke blokkeres. For parsell 17 er skråninger/skjæringer slaket ut for å sikre overgang av rein. 
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4.8 Behandling av generelle forslag til avbøtende tiltak 
Her har vi oppsummert de generelle forslagene til avbøtende tiltak, som er kommet frem under 
arbeidet med konsekvensutredningen. Hensikten med avbøtende tiltak er å redusere skader eller 
ulemper av anlegget i anleggsfasen eller driftsfasen. 

 

Generelle tiltak for landskapsbilde  
• Utarbeide kontraktsfestet rigg- og marksikringsplan og planlegge massehåndteringen i tråd 

med prinsippene for Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark i formingsveilederen kap. 4.4. 
Naturtypelokaliteter, kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares skal framgå 
av stikningsdata og sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. I rigg- og marksikringsplanen bør 
det gis detaljerte føringer for masseflytting for å sikre en god revegetering og unngå spredning 
av uønskede arter i anlegget. 

• Fyllinger, skjæringer, ras- og skredsikring samt andre tiltak i terrenget i tilknytning til 
veganleggene skal ha en god landskapsmessig utforming og være tilpasset tilstøtende terreng. 
Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• For å sikre revegetering av erosjonsutsatte jordskjæringer, bør utsatte deler av skråningen 
plastres med sprengtstein før skråningen kles med vegetasjonsdekke/ aktuell jord. 

• Løsmasseskjæringene skal ha varierende helning som er tilpasset terrenget. For at redusere 
inngrepet av skjæringen kan en skråningshelning på 1:1,5 vurderes, dette skal gjøres i samråd 
med geoteknikker. Prinsipper for dette er vist som vedlegg til formingsveilederen.  

• Ved tosidig bergskjæring bør den ene skalken sprenges vekk og terrenget legges med 
skjæring/fylling som er tilpasset det omkringliggende terrenget 

• Berørt strandsone og randvegetasjon bør reetableres. Dette vil redusere omfanget av tiltaket.  

• Arealet mellom nye sjøfyllinger og dagens veg fylles opp og nytt terreng gis en utforming som 
er tilpasset landskapets mindre former. Revegeteres etter samme prinsipp som omkringliggende 
arealer. 

• Det kan tilrettelegges for treplantinger foran større skjæringer for å begrense fjernvirkningen av 
disse. Plantingene bør fortrinnsvis være på innsiden av vegen, slik at utsynet for de reisende 
ivaretas. 

Kommentarer til generelle tiltak for landskapsbilde: 

Det er utarbeidet en formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen. Formingsveilederen gir 
forslag til løsninger og tiltak for å sikre et godt og helhetlig veganlegg. Veilederen er vedlagt i sin 
helhet og danner grunnlag for videre prosjektering av veganlegget i byggeplanfasen. 
Formingsveilederen skal ha status som internt styringsdokumentet. 

 

 

 

 

Generelle tiltak for kulturmiljø 

• Forventede negative konsekvenser er primært knyttet til anleggsfasen og tiltak bør derfor rettes 
mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. Det anbefales at det i anleggsfasen tas hensyn slik at 
direkte konflikt med kulturmiljøene unngås i størst mulig grad. 

• Entreprenør må informeres om kulturminneverdier innenfor undersøkelsesområdet og det som 
følger av kulturminnelovens § 3. 

• Kulturminnelokaliteter må sikres i anleggsfasen, med sperregjerder eller lignende. 
• Der tiltaket kommer i direkte konflikt med kulturminneverdier anbefales det å søke 

dispensasjon fra kulturminneloven. Det må da påregnes en arkeologisk undersøkelse før tiltaket 
iverksettes.  
 

Kommentarer til generelle tiltak for kulturmiljø: 

Der kulturminner kommer i konflikt med vegtiltak skal forholdet avklares med regional 
kulturminneforvaltning. For automatisk fredete kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med 
vegtiltak skal det sendes søknad om dispensasjon fra kulturminneloven. Dispensasjon må foreligge for 
at reguleringsplanen kan vedtas. Dispensasjoner gis vanligvis med vilkår om at arkeologiske 
undersøkelser av kulturminnene gjøres før tiltaket iverksettes i arealer som er båndlagt etter 
kulturminneloven. 

 

Generelle tiltak for naturressurser 
• Riggområder eller mellomlagring av utstyr bør gjøres på allerede opparbeidet areal eller i 

utmark langs veg, ikke på jordbruksareal. 
• Jordbruksareal bør spares i den grad det er mulig. Der jordbruksareal blir beslaglagt, bør jorda 

mellomlagres under anleggsperioden og tilbakeføres. Dersom det ikke er formålstjenlig grunnet 
permanent beslag, skal jord brukes andre steder, evt. til nydyrking. 

• Alle adkomstveger til jordbruksområder, skogområder og annen utmark må hensynstas. 
• Områder som brukes til utmarksbeite, og til innmarksbeite skal hensynstas. Det bør etableres 

vern for å unngå at dyr tar seg inn på vegbane. Etablering av underganger/kulverter eller 
overganger kan vurderes. Disse bør ses i sammenheng med skogdrift, jordbruk og reindrift. 
 

Kommentarer til generelle tiltak for naturressurser: 

Generelt gjelder det at landbruksarealer som er benyttet til anleggs- og/eller riggområde skal 
istandsettes, revegeteres og tilbakeføres med formål landbruk innen 1 år etter avsluttet anleggstid. 

 

Generelle tiltak for reindrift 
• Det er viktig å ikke lage feller for reinen, med dype grøfter og autovern. 
• Det er viktig med gode (brede) tunnelpåhugg for passasje av rein. 
• Det bør etableres lange tunnelportaler som muliggjør passasje av rein. 
• Det bør tas særskilte hensyn under kalving på våren. Det bør vurderes egne planbestemmelser 

tilknyttet bestemte områder og årstider. 

 



Planbeskrivelse E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen: Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning 

44 

 

Kommentarer til generelle tiltak for reindrift: 
Avbøtende tiltak er flere plasser hensyntatt ved at autovern unngås, skråninger og skjæringer slakes ut 
og ved at flyttlei/trekklei, samt andre funksjonsområder, sikres gjennom detaljert planarbeid og 
vegprosjektering. God kommunikasjon med reinbeitedistrikt vektlegges for videre arbeid med 
Hålogalandsvegen.  

4.9 Barn og unges interesser 
Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv inkluderer barn og unges interesser. Det har vært få 
innspill i høringer. Det er imidlertid gjennomført barnetråkkregistreringer i Harstad, Evenes og Sortland 
kommune. Kjent relevant informasjon fra disse er inkludert i vurderingene og i trasevalg.  

4.10 Reindriftsinteresser 
Konsekvensutredning av tema reindrift er viet oppmerksomhet gjennom flere faser og prosesser. Det 
ble på et tidlig stadium gjennomført en overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) for å danne 
seg et kunnskapsgrunnlag om reindriftsinteresser i prosjektområdet. Videre har reindriftsnæringen 
gjennom flere møter med Statens vegvesen diskutert problemer og potensielle løsninger. Protect Sapmi 
gjennomførte i 2016 en egen virkningsbeskrivelser basert på detaljerte vegplaner for de aktuelle 
reinbeitedistriktene. Kunnskap og konklusjoner fra de forskjellige utredningene/vurderingene er samlet 
i en egen fagrapport for reindrift.  

5 Sammendrag av konsekvensutredningen 
Det er utarbeidet konsekvensutredning etter krav i planprogram for Hålogalandsvegen. For ikke-
prissatte konsekvenser er det utarbeidet egne fagrapporter. Disse er sammenstilt i 
konsekvensutredning sammen med prissatte konsekvenser, og foreligger som vedlegg 3. 
Oppsummering av konsekvensutredning presenteres her. Ytterligere detaljer finnes i fagutredninger 
(SVV 20016, Ecofact 2016, NIKU 2016 og Sweco 2016). Konsekvensutredning er gjennomført på 
grunnlag av prosjektering og planlegging fra Statens vegvesen.   

5.1 Prissatte konsekvenser 
Prissatte konsekvenser inkluderer tema som kan verdsettes i kroner. Analysen omfatter trafikant- og 
transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkninger for det offentlig og ulykker. 

De største nyttekomponentene i prosjektet er sparte tids- og distansekostnader for trafikantene, som 
er beregnet til ca. 4,2 milliarder kroner i analyseperioden, og sparte ulykkeskostnader, beregnet til 560 
millioner kroner. Prosjektet gir en betydelig innkorting av strekningen og reisetidsbesparelse for 
trafikanter, spesielt på strekningen mellom Gullesfjordbotn og Tjeldsundbrua.  

 
Figur 5-1. Endringer av reisetid etter ferdigstilling av ny Hålogalandsveg 

Utbyggingen gir det offentlige en utgift på i overkant av 11 milliarder kroner (tabell 5-1). Økte drifts-/ 
og vedlikeholdskostnader er beregnet til ca. 770 millioner, hovedsakelig knyttet opp mot nye veger og 
lange tunneler. 

Tabell 5-1. Sammenstilling av prissatte konsekvenser Hålogalandsvegen. 

Sammenstilling prissatte konsekvenser 
Hålogalandsvegen 

Endringer i millioner 
neddiskonterte kroner 

Trafikant- og transportbrukernytte 4 222  

Det offentlige          -11 243   

Ulykker 561  

Støy og luftforurensning 131 

Skattekostnad -2 248 

Netto nytte (NN)          -8 577  

Netto nytte pr. budsjettkrone (NN/B)           -0,76  

 

Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt for de prissatte virkningene. Netto nytte for prosjektet 
er på minus 8,7 milliarder og netto nytte per budsjettkrone er på -0,76. Den negative nytten skyldes i 
hovedsak de relativt høye investeringskostnadene og at forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. 

5.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
Ikke-prissatte konsekvenser omfatter tema med virkninger som ikke kan beregnes i kroner. Disse 
temaene er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser og 
reindrift. Prosjektet gir negative konklusjoner for alle temaene (tabell 5-2).  
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Tabell 5-2. Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser fordelt på kommuner. 

Kommune 
(parsell) 

Null- 
altern. 

Landskaps-
bilde 

Nærmiljø 
friluftsliv 

Natur-
mangfold 

Kultur-
miljø 

Natur-
ressurser 

Reindrift 

Sortland (1) 0 0 - - -/- - -/-- - 
Kvæfjord (2, 3) 0 -/-- 0/- --- - -/-- -- 
Lødingen  
(4, 5, 6, 7) 

0 -/-- + --- - - -/-- --- 

Tjeldsund  
(8, 9) 

0 --/--- -- ---- - - -/-- ---- 

Harstad  
(10, 11, 12) 

0 --/--- - ---- - - -- --- 

Skånland  
(13, 14) 

0 -- + --/--- - -/- - - -- - 

Evenes  
(16, 17) 

0 --- -- -- - - -- --- 

Samlet 
konsekvens 

0 Middels/sto
r negativ 
--/--- 

Liten/middels 
negativ 

-/-- 

Meget 
stor 

negativ 
---- 

Middels 
negativ 

-- 

Middels 
negativ 

-- 

Stor 
negativ 

--- 

Strider mot 
nasjonale mål* 

    Ja Ja  

Rangering** 1 2 2 2 2 2 2 
*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 
**1=best 

Ny Hålogalandsveg og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å gi middels/stor negativ konsekvens 
for landskapsbilde. Økt standard vil forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer, og gi 
nye, som stedvis kan sprenge skalaen i landskapet. Terrenget langs de store fjordene er stedvis svært 
sidebratt, og avstanden mellom fjæresone og fjellfot er kort. Dette kan gjøre både fyllings- og 
skjæringsutslagene store. Breddeutvidelse og kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer 
dominerende i landskapet, noe som gjør at vegens barrierevirkning øker. 

Reiseopplevelsen knyttet til ny veg er vurdert som intet (ingen endring) i Sortland, som positiv (bedre 
enn dagens) i Kvæfjord, Lødingen og Harstad og som negativ (dårligere enn dagens) i de øvrige 
kommunene. 

Konsekvensen er samlet vurdert som liten/middels negativ for friluftsliv og nærmiljø. Det er stor 
variasjon i tiltakets grad av påvirkning på verdiene. Ved bl.a. Kanstadeidet, Forvika og Løbergsbukta 
ivaretas eller forbedres forholdene for friluftsliv. Flere steder medfører tiltaket betydelig 
trafikkavlastning på dagens europa- og riksveger og øker kvaliteten for nærmiljø og friluftsliv. 
Bebyggelsen på strekningen blir i hovedsak ikke betydelig påvirket av tiltakene. Likevel er det enkelte 
bolig- og friluftsområder som vil utsettes for kvalitetsforringelse både visuelt, i form av støy og ved 
barrierevirkning. 

Ny Hålogalandsveg er samlet vurdert å gi meget stor negativ konsekvens for naturmangfold. Tiltaket 
beslaglegger svært store naturarealer der traséen er ny eller utvides vesentlig, og anleggsbeltet påvirker 
langt større naturarealer negativt. Mange viktige naturtypelokaliteter og funksjonsområder for arter blir 

direkte berørt og mange vil forsvinne på grunn av tiltak eller aktivitet i anleggsfasen. Ramsar-områder 
(verneområder) berøres i Skånland og Evenes. 

For kulturmiljøer vurderes den planlagte Hålogalandsvegen å medføre middels negativ konsekvens. Det 
er funnet grunnlag for å definere 102 kulturmiljø i tilknytning til planområdet for Hålogalandsvegen. 
Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært knyttet til anleggsfasen og eventuelle tiltak bør 
derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet. Potensialet for funn av hittil ukjente, automatisk 
fredete kulturminner er vurdert som lite for de deler av planområdet som ennå ikke er undersøkt 
henhold til kulturminnelovens § 9. 

Hålogalandsvegen er samlet vurdert å gi middels negativ konsekvens for naturressurser. 
Hålogalandsvegen vil medføre store beslag av jordbruksjord, både i forbindelse med anleggelse av veg, 
skråningsutslag, massedeponi, tunnelportaler og annen vegteknisk infrastruktur. Tiltaket vil i liten grad 
medføre oppsplittelse av, eller gi nye barrierer på eksisterende jordbruksareal. Massedeponi og 
riggområder er i liten grad planlagt på jordbruksjord, med noen unntak. Større skogarealer vil bli 
beslaglagt. Sjødeponi i Fiskefjorden vil medføre negativ påvirkning for lokale fiskerier. 

Tiltaket er samlet vurdert å gi stor negativ konsekvens for reindrift. De største negative konsekvensene 
er vurdert for parsell 4, 8, 9, 10 og 16 i Lødingen, Tjeldsund og Evenes kommuner. Planlagte tiltak vil i 
ulik grad påvirke reindriften. De største negative virkningene er knyttet til beslag av beiteområder, 
avskjæring av flytt- og trekkleier, og støy og støv fra veg- og tunnelarbeid.  

For to av temaene er tiltaket også vurdert å være i strid med nasjonale mål. Dette gjelder kulturmiljø og 
naturressurser.  

Det at tiltaket berører eller ødelegger kulturminner innebærer at tiltaket er i strid med kulturminne-
lovens § 3 (forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner) og § 6 (Sikringssone) – og dermed 
strider mot nasjonale mål. Avbøtende tiltak (som dispensasjon) kan til en viss grad redusere konflikten 
med kulturminner. 

Dersom arealbeslagene innenfor det definerte planområdet gjennomføres, kan henholdsvis 471 daa 
fulldyrket jord, 75 daa overflatedyrket jord, 220 daa med areal registrert som innmarksbeite og ca. 
1960 daa med potensielt dyrkbar jord, bli omdisponert. Dette er ikke forenelig med de nasjonale 
målene for reduksjon av omdisponering av jordbruksjord. I praksis antas disse tallene å bli redusert. 

Utbygging av ny Hålogalandsveg og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å være negativ for de ikke-
prissatte temaene – noe som ikke er overraskende siden prosjektet innebærer store, tekniske inngrep i 
landskap, natur- og kulturmiljø. Det er sjelden at de ikke-prissatte temaene samlet sett gir positiv 
konsekvens. 

Endringer i konsekvens som følge av endringer i parsell 4, 7 og 12 etter høring 

Parsell 4:  

Nærmiljø og friluftsliv: utfartsparkering vil fremdeles anses som en vesentlig forbedring av forholdene 
for brukere av Kanstadeidet, sammenliknet med i dag. Utfartsparkeringens utforming, bl.a. med 
undergang og kollektivstopp anses som en funksjonell løsning. 

Reindrift: tiltakene vil være positive for reindrifta og redusere konsekvensgraden.   
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Parsell 7:  

Naturmangfold: å ta ut sjødeponiet i Fiskfjorden betyr reduksjon i konsekvens fra meget stor negativ til 
liten negativ. 

Parsell 12: 

Landskapsbilde: konsekvens er vesentlig endret, hvor konsekvensen blir lavere. Samlet konsekvens for 
Harstad vil ikke endres, men for parsell 12 vil endringen være i positiv retning.  

Reindrift: tiltakene vil være positive og redusere konsekvensgrad. 

Tiltak vil ikke medføre endringer i konsekvensgrad for de andre fagtemaene.  

 

5.3 Konklusjon for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
Samlet vurdering av prissatte konsekvenser er negativ (netto nytte pr. budsjettkrone på -0,76). 
Prosjektet kommer også negativt ut for de ikke-prissatte konsekvensene. Dette plasserer prosjekt 
Hålogalandsvegen i en kategori hvor de samlede ulempene er større enn fordelene, og prosjektet kan 
derfor ikke anbefales ut fra en ren samfunnsøkonomisk vurdering. 

 
Figur 5-2. Rv. 83 mot Harstad. 

6 Sammendrag av tema lokal og regional utvikling 
Med dagens metodikk for sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil de færreste 
samferdselsprosjekt med ny veg som alternativ være lønnsomt for samfunnet. Det er flere 
ringvirkninger som ikke blir vurdert i en slik sammenstilling. Blant annet mulighetene en ny veg gir for 

lokal og regional utvikling. Temaet er også ofte gjenstand for målformuleringer knyttet til store 
regionale og nasjonale samferdselsprosjekt. 

Lokal og regional utvikling handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsutvikling lokalt og /eller regionalt. Teksten nedenfor er et sammendrag av fagutredningen for 
Lokal og regional utvikling (Rambøll 2016). 

Vegtiltaket oppfattes positivt for alle kommunene, selv om ikke alle synspunkt om trasévalg kan 
imøtekommes i planen. Oppsummert gir planforslaget med ny og oppgradert veg stor positiv 
konsekvens for lokal og regional arealutvikling, og er sannsynligvis et bedre insitament for utvikling 
enn dagens veg. 

Arealmessige konsekvenser synes jevnt over å være positive ettersom plantiltaket gir en effektivisering 
av reiseavstander i regionen. Hovedsakelig bruk av dagens trasé og flere tunneler gir liten grad av 
arealbeslag.  

Senterstruktur antas opprettholdt, selv om den funksjonelle regionen effektiviseres. Lødingen 
kommunesenter sterkest negativt belastet mht. avstand til ny hovedveg og gjennomfartstrafikk øst-vest 
langs E10, men vil fremdeles ha en stor andel gjennomfartstrafikk i sin kommune som følge av ferga 
sørover. 

I og med at reisetiden mellom Sortland og Harstad fremdeles vil være over 1 time vil ikke disse inngå i 
en felles bolig- og arbeidsregion (BA-region). BA-regionene vil trolig være lik som i dag. Likevel viser 
analyser av liknende prosjekt at det er pendling mellom de største stedene som øker mest. For 
omegnskommunene som inngår i Harstad BA-region, er det forventet en svak vekst i antall bosatte. 
Dette, sett i sammenheng med at Harstad kommune må utvikle seg for å møte veksten, vil også kunne 
medføre økt pendling fra disse kommunene til Harstad. Med ferdig bygd Hålogalandsbru mellom 
Karistranda og Øyjord er det grunn til å tro at pendlingen fra Evenes vil kunne øke i retning Narvik og at 
kommunen etter hvert vil kunne inngå i Narvik BA-region.  

For næringslivet vil en omlegging av vegen føre til at bedrifter slik som campingplasser, andre 
overnattingssteder, bensinstasjoner og serveringssteder vil kunne miste kundegrunnlaget. Dette vil 
kunne resultere i at bedriften må relokalisere seg eller i ytterste konsekvens medfører det nedleggelse. 
Nedleggelse av Narvik lufthavn kan bety relokalisering av lager- og logistikkfunksjoner nærmere 
Evenes. Ingen av representantene fra kommunene antydet konkrete endringer for offentlige 
virksomheter eller struktur.  

For regionene Lofoten og Ofoten er sjømatnæringen viktig både for sysselsetting og verdiskaping. 
Næringen er også viktig i nasjonal sammenheng - både på grunn av sysselsettingen langs kysten, men 
også på grunn av den store eksportvaren det er.  Det er forventet en ytterligere vekst i sjømatnæringa 
og med tidspresset denne næringen har for å levere varer, vil en utbedring av vegsystemet være positivt 
også i nasjonal sammenheng.  

I følge kommunene avvikles hovedsakelig fritidsaktiviteter i egen kommune, og vegtiltaket er ikke 
forventet å endre på dette. 

Med bedre veg og nedkortet reisetid vil det kunne være flere som investerer i hytte i andre kommuner 
enn hvor man er bosatt. Dette vil kunne gi ringvirkninger for det lokale næringslivet. 
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7 Vurdering av måloppnåelse 
Prosjekt Hålogalandsvegen skal oppfylle et samfunnsmål som er formulert i konseptvalgutredningen: 

I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett 
sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. 

Dette er brutt ned i effektmål (punktene 1 til 6 nedenfor, jf. kap. 2.2.1), som er de konkrete virkningene 
for brukerne. Prosjektet er samlet vurdert å svare tilfredsstillende på alle målene. Vurderingen av 
prosjektets måloppnåelse knyttet til effektmålene, er gitt nedenfor.  

1. Redusert reisetid for næringstransport 

Utredningen av prissatte konsekvenser (jf. kapittel 5.1) konkluderer med at de største 
nyttekomponentene i prosjektet er sparte tids- og distansekostnader for trafikantene. Disse er 
beregnet til ca. 4,2 milliarder kroner i analyseperioden. Størst reduksjon i reisetid får man på E10 
mellom Tjeldsundbrua og Gullesfjordbotn – en bilreise som etter utbygging vil ta 34 minutter kortere 
tid enn i dag. Dagens reise er beregnet til 53 minutter (kart.gulesider.no). Med kun 19 minutters 
varighet av reisen på ny veg, må denne forbedringen vurderes om svært vesentlig. På E10 mellom 
Snubba og Gullesfjordbotn vil reisetiden gå ned fra 1 time og 25 minutter til 48 minutter. Reisetiden på 
rv. 83/E10 mellom Harstad og Gullesfjordbotn vil halveres og gå ned fra 1 time og 17 minutter til 38 
minutter. 

E10 mellom Snubba og Gullesfjordbotn samt rv. 85 mot Sortland er den viktigste transportvegen for 
sjømatnæringen, jf. kapittel 6. En innkorting av tid til transport vil være særlig positivt for en næring 
med stort tidspress for levering av ferskvarer.  

Prosjektet vurderes å svare godt på målet om redusert reisetid for næringstransport i regionen. 

2. Bedre regularitet og robusthet 

Med regularitet og robusthet menes at prosjektet skal gi en reduksjon av veg med stigninger som er 
definert som flaskehalser for tungtransport. 

I KVU er tre stigninger definert som flaskehalser, og alle vil bli eliminert med den vegen som nå er 
planlagt. Dette er: 

• Gullberget: 1,1 km lang strekning på E10 sør Tjeldsundbrua i Harstad kommune 
• Kongsvika: 1,3 km lang strekning på E10 i Tjeldsund kommune 
• Kåringsbakken: 2,2 km lang strekning på E10 i Lødingen kommune 

Stigningen ved Gullberget erstattes av ny veg i parsell 10. Stigningen ved Kongsvika erstattes av ny veg 
i parsell 8-9. Kåringsbakken blir det mulig å unngå ved bruk av ny tunnel mellom Fiskefjorden i 
Tjeldsund og Kanstadbotn i Lødingen (parsell 5). Dette vil bli en omkjøringsveg for tungtransport til/fra 
ferga i Lødingen. Det vil imidlertid gi en ca. 13 km lengre kjøreveg, dvs. omtrent dobbelt så lang 
strekning å kjøre som i dag. 

Krysset mellom rv. 85 og fv. 83 legges om i Langvassbukt (parsell 2), slik at riksvegen gjøres 
sammenhengende. Dette eliminerer en viktig flaskehals på strekningen.  

Gjennom arbeidet med detaljert vegplanlegging har også den ca. 500 m lange stigningen ved Leikvika 
blitt eliminert ved at vegen nå er lagt i tunnel i parsell 11. I tillegg forsvinner syv stigninger på 6% eller 
mer mellom Bogen og Snubba med ny veg i parsell 17. 

Prosjektet vurderes å oppnå målet om regularitet og robusthet knyttet til de definerte flaskehalsene, og 
vil i tillegg eliminere flere andre stigninger og rette ut kurvatur. 

3. God tilrettelegging for lokalt næringsliv, reiselivsnæring og lokalbefolkning 

Målekriteriet for god tilrettelegging er kortere reisetid mellom Sortland, Harstad og Lødingen. Omfanget 
av redusert reisetid er allerede beskrevet under mål nr. 1, og i likhet med næringstransporten vil også 
reiselivsnæringen og lokalbefolkningen kunne nyte godt av dette. I Tabell 7-1 er det gitt noen 
eksempler på besparelser i reisetid som oppnås ved bygging av ny Hålogalandsveg. 

Tabell 7-1. Reisetid mellom noen destinasjoner i regionen, i dag og ved ny Hålogalandsveg. 

Reise med bil Reisetid i dag 
 

Reisetid 
Hålogalandsveg 

Besparelse 

Harstad -Sortland (sentrum) 
(rv. 83/E10/rv. 85) 

1 time 48 minutter 1 time 4 minutter -44 minutter 

Snubba-Svolvær (E10) 2 timer 26 minutter 1 time 49 minutter -37 minutter 

Tjeldsundbrua-Gullesfjordbotn (E10) 53 minutter 19 minutter -34 minutter 

 

Redusert reisetid kan medføre at flere investerer i hytte i en annen kommune. Dette kan gi positive 
ringvirkninger for lokalt næringsliv, som handel og byggeaktivitet. På den annen side vil kortere reisetid 
også kunne føre til handelslekkasje ved at det blir mer attraktivt å reise til et større sted å handle enn i 
lokalbutikken.  

En omlegging av vegen også kunne ha negative virkninger for private bedrifter og reiselivsnæringen. 
Overnattingssteder, bensinstasjoner og serveringssteder kan miste kundegrunnlaget når hovedvegen 
ikke lenger passerer forbi. En mer restriktiv avkjørselspolitikk vil også gjøre det vanskeligere for små 
tettsteder og lokale steder å satse på turisme. God markedsføring og skilting fra hovedvegen vil være 
viktige tiltak for å trekke turister når vegen går utenom. 

Prosjektet vurderes å svare godt på målet om kortere reisetid mellom Sortland, Harstad og Lødingen for 
lokalbefolkningen. For lokalt næringsliv og reiselivsnæringen er ikke måloppnåelsen like klar, og er 
avhengig at kundene/turistene fortsatt kommer og benytter seg av tilbudene. 

4. Reduserte klimagassutslipp 

Med reduserte klimagassutslipp menes en reduksjon i utslipp av CO2. 

Jevnere kjørehastighet og redusert kjørelengde gir reduserte miljøutslipp. Det er beregnet at prosjektet 
vil medføre en reduksjon i utslipp av CO2 på 6 144 tonn/år. 

Prosjektet vurderes å oppnå målet om reduserte klimagassutslipp. 
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5. Antall trafikkulykker skal reduseres 

Med dette målet menes at antall personskadeulykker skal reduseres. 

Det er beregnet at utbygging av prosjektet vil redusere antall personskadeulykker med 4,25. Antall 
drepte personer reduseres med 0,15, hardt skadde med 0,76 og lettere skadde med 5,48 personer. 

Prosjektet vurderes å gi god effekt på ulykkestall og oppnår målet om at personskadeulykker reduseres. 

6. Vegsystemet skal kunne bygges ut og tas i bruk i realistiske etapper 

Med dette målet menes muligheten for å bygge og ta i bruk vegen i realistiske etapper i forhold til 
tilgjengelige offentlige midler. 

Prosjektet er så langt er delt inn i én prioritert strekning som er besluttet finansiert og bygd ut med 
kontraktsformen Offentlig Privat Samarbeid (OPS), pluss tre endestrekninger som ennå ikke er prioritert 
i NTP eller andre beslutninger. Dette er illustrert som fire strekning på kartet i Figur 7-1. 

Dette betyr at parsell 2 og 3 i Kvæfjord, 4, 5, 6 og 7 i Lødingen, 8 og 9 i Tjeldsund, og 10 og delvis 11 
Harstad bygges ut først (rød strekning i Figur 7-1). Dette er en sammenhengende strekning som vil gi 
vesentlige reisetidsbesparelser når den er bygget ut. 

 

Figur 7-1. Hålogalandsvegen er delt inn i fire utbyggingsstrekninger.. 

E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Sigerfjordtunnelen), inkludert Kåringen-
Fiskefjord, skal altså bygges ut gjennom Offentlig-privat samarbeid. Strekningen er i gjeldende NTP 

(2014-2023) satt med oppstart i 2018-2023, og i forslag til NTP (2018-2029) gitt oppstart i perioden 
2018-2021. Prosjektet skal behandles i egen Stortingsproposisjon, trolig etter at NTP-meldingen er 
behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet forutsetter bompenger. Vedtak om finansiering forventes i 
løpet av 2017. OPS-strekningen er et av få prosjekter i Region Nord som anses som bundet i neste 
NTP-periode. 

For de resterende strekningene som reguleres (lilla, grønn og blå strekning i Figur 7-1), er det ikke tatt 
beslutninger om byggestart, men strekningene har minst like høy prioritet som andre vegprosjekter. 
Dette gjelder parsell 1 i Sortland, deler av 11 og 12 i Harstad, samt 13 og 14 i Skånland, og 15, 16 og 
17 i Evenes. Det forventes at fremdriften for alle strekningene avklares når neste Stortingsmelding om 
NTP behandles av Stortinget i juni 2017. 

Prosjektet vurderes å oppnå målet om utbygging og bruk av vegen i realistiske etapper.  

 

 

 
Figur 7-2. Rv. 85 gjennom Våtvoll inngår i OPS-strekningen. 
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8 Sammendrag av merknader fra sektormyndigheter 
 Merknader mottatt fra kommuner og berørte grunneiere behandles i delrapport tilhørende hver parsell.  

I det følgende er merknader oppsummert.  

• Sektormyndigheter 12 innspill 
• Kommuner 7 (alle) innspill 
• Grunneiere, grendelag, beitelag, grunneierlag, utmarkslag, bedrifter, lag- og foreninger, 

næringsselskap, private og andre, 74 innspill 

 

Vesentlig:  

Fylkesmannen i Nordland peker på viktigheten av oversikt over totalt antall dyrkbar jord som 
omdisponeres i planen, sett i forhold til nasjonale mål om økt matproduksjon. Fylkesmannen i Troms er 
også opptatt av jordvern, og at SVV følger føringer for «nasjonal jordvernstrategi».  

Troms fylkeskommune viser til 27 registrerte funn av freda kulturminner, og ber om at alle automatisk 
freda kulturminner reguleres til hensynssone jfr. KML §4. Fylkeskommunen har flere innspill mht. 
kulturminner og ivaretakelse av disse i planarbeidet.  

Nordland fylkeskommune viser til viktigheten av målsettingen om innkorting av reise- og transporttid. 
Sametinget etterspør en oppfølgingsplan for reindrift i etterkant av veiens utbygging.   

Kommunene er opptatt av tilrettelegging av effektiv bruk av kollektivtransport langs Hålogalandsvegen, 
og at private vannverk og driftsavkjørsler ivaretas. De viser også til viktigheten av utfartsparkering, 
sikkerheten og beredskap i forbindelse med nye tuneller og sikring for å unngå elgpåkjørsler. 
Kommunene er også opptatt av ivaretakelse av eksisterende turveger og tilgang til friluftsområder. 
Flere kommuner nevner behovet for gang- og sykkelveg for deler av strekningen i sin kommune. Flere 
kommuner ønsker igangsetting av planprosess for konsept 3. 

Øvrige innspill sammenfaller i hovedsak med innspillene fra kommunen. Næringsselskap og foreninger 
har ønsker om deponering av masser til næringsområder. Under er en tabell med innspill fra 
sektormyndigheter og organisasjoner mottatt ved varsel om reguleringsplanstart 30.11.15 og varsel om 
utvidet planavgrensing 13.04.16 (merket i grått). 
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Avsender Innspill Svar  

Fylkesmannen i 
Nordland 

Påpeker viktigheten med 
konsekvensutredning mht 
miljø. 

Er omtalt i konsekvensutredning.  

Unngå unødvendig 
omdisponering av 
jordbruksarealer. 

Omdisponering av jordbruksarealer er i den grad 
det er mulig unngått. Det er imidlertid ikke mulig å 
unngå inngrep på jordbruksarealer.  

Ivareta Nasjonal 
jordvernstrategi. 

Er omtalt i konsekvensutredning. Beslag av 
jordbruksareal er uungåelig. Permanente beslag er 
redusert til et minimum der det er forenelig med 
vegtekniske løsninger. Midlertidige beslag med 
tilbakeføring vektlegges.  

Positiv til at det i 
planprogrammet er fastsatt 
at det skal foreligge en 
oversikt over totalt antall 
dekar dyrka og dyrkbar jord 
som omdisponeres gjennom 
planen og gjøre en vurdering 
som er forenlig med 
nasjonale mål om økt 
matproduksjon. Dette bidrar 
til at trasèer og veiløsninger 
tar hensyn til jordressursene 
der de kommer i konflikt 
med hverandre. 

Arealregnskap for omdisponering av jordbruksjord 
og vurdering angående nasjonale mål foreligger i 
konsekvensutredning.  

Unngå rigg og 
anleggsområder på dyrka 
jord. 

Beskrevet i KU. Er i stor grad hensyntatt. Noen 
unntakk finnes.  

Rigg og anleggsområder bør 
anlegges på skrinn fastmark, 
skogsterreng eller på annen 
grunn der konfliktnivået er 
lavt. 

Beskrevet i KU. Er i stor grad hensyntatt. Noen 
unntak finnes.  

Etablering av veitrasèer tvers 
over jordbruksarealer må 
unngås.  

Beskrevet i KU. Er i stor grad hensyntatt. Noen 
unntak finnes.  

Hvis mulig må også 
kryssløsninger/tilførselsveier 
mv anlegges i kanten av, 
eller utenfor dyrka arealer. 

Beskrevet i KU. Er i stor grad hensyntatt.  

Dersom større arealer med 
dyrka jord må omdisponeres 
bør det være 
plankrav/retningslinjer om 
at matjordlaget lagres 
separat og tilføres 
jordbruksarealer i nærheten 
etter avtale med 
kommunen/ gårdbrukeren. 

Hensyntatt gjennom avbøtende tiltak. Beskrevet i 
KU. 

Valg av kryssløsninger og 
adkomstveier må ikke få 
negative konsekvenser for 
jordbruksarealene. 

Hensyntatt gjennom avbøtende tiltak. Beskrevet i 
KU.  

Planlegge rasjonell adkomst 
til jorbruks-arealer og 
skogsfelt langs hele 
strekningen. 

Hensyntas i detaljplanlegging. Dialog med 
kommuner og grunneiere opprettet.  

Valg av trase må minimere 
konsekvensene for reindrifta 
i området. Reindrift i 
følgende områder som kan 
være spesielt utfordrende; 
Kanstadbotn, plassering av 
tunnelpåslag. 

Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.  

Fiskefjord – 
Norddalen/Rundfjellet 

Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.  

Kongsvika. 
Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.   

Ulvik/Sæter-Hårvik. 
Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.  

Sør for Harstad. 
Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.  

Flytt/trekkveier ved Evenes. 
Beskrevet i KU. Hensyntas i detaljplanleggingen. 
Dialog med reindrifta opprettet.  

Fylkesmannen i Nordland 
har ikke noe 
samordningsansvar til 
kommunale planer. 

Tatt til følge da det er en statlig plan.  

Fylkesmannen i 
Troms 

Ønsker ikke at midlertidige 
masse-deponier og riggom-
råder plasseres på dyrket 
mark. 

Beskrevet i KU. Er i stor grad hensyntatt. Noen 
unntak finnes.  

SVV følger føringer for 
«Nasjonal jordvernstrategi». 

Beskrevet i KU. I den grad det er mulig for et så 
stort prosjekt er jordvern hensyntatt i 
planleggingen.  

Gode og avbøtende tiltak for 
reindrift. 

Er i stor grad hensyntatt og kontinuerlig samarbeid 
med reindriftsnæringen gjennomføres.  

Viktig å holde 
drøftingsmøter tidlig i 
planprosessen, slik at det er 
rom for evnt. justeringer. 

Samarbeid med reindriftsnæringen er godt og 
fortsetter i detaljplanleggingen.  

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

DMF forventer at 
mineralressurser omfattes av 
den videre konsekvens-
utredningen for 
Hålogalandsvegen og at 
særlige viktige 
mineralressurser blir 
hensyntatt i den videre 
prosessen knyttet til valg av 
alt. Vegtraseer. 

Planprogrammet inkluderer ikke mineralressurser, 
men er likevel fanget opp i konsekvensutredning. 
Særlig viktige mineralressurser og næringer er 
vurdert og hensyntatt. Dialog med eiere er 
opprettet.  

Troms 
Fylkeskommune 

Utvidet planområdet er ikke 
ferdig undersøkt i forhold til 
KML§9 og ikke avklart i 
forhold til automatisk freda 
kulturminner. 

Er ferdig undersøkt pr juli 2016.  
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Viktig å ta hensyn til 
konsekvensutredning 
Kulturmiljø for å sikre miljø 
og landskapshensyn. 

Er hensyntatt i detaljregulering. 

Registrert 27 nye lokaliteter 
(freda kulturminner) Viktig å 
sikre at ikke alle disse blir 
ødelagt pga ny veg. Vi ber 
om at alle automatiske freda 
kulturminner reguleres til 
hensynssone d, jf KML §4. 

Er fulgt opp i forslag til reguleringsplan.  

Tilstreber å legge vegtraseen 
minst 50M fra de 
automatiske freda 
kulturminnene som blir 
bevart. 

 Tatt til følge der det er mulig.  

Lokaliteter med svært høy 
verneverdi må vegen legges 
minst 100 m unna og 
tilpasses i landskapet. 

  

Dersom gårdshaugene langs 
traseen blir berørt vil det 
være nødvendig med 
miljøovervåking av 
kulturlagenes 
bevaringsforhold over tid 
etter at det er blitt gjort 
inngrep nær eller i selve 
gårdshaugen. 

 Tatt til orientering. 

Hensynta funn av evnt. 
Jernalderboplasser. 

 Tatt til følge.  

I anleggsfasen må alle 
kulturminner som ligger 
mindre enn 50 M utenfor 
planområdet merkes og 
sperres av fysisk. 

 Det er gjennomført en prosess på dette i 
detaljreguleringen med fylkeskommunen.  

Hvis kulturminner ligger nær 
inntil plangrensen, bør det 
grensen utvides. 

 Tatt til følge.  

Utarbeides bestemmelser til 
hensynssone c) vern av 
bygninger. 

 Tatt til orientering. 

Dokumentere samtlige hus 
og bygninger som har 
verneverdi og som ikke kan 
bevares pga vegutbygging. 

 Verdivurdering er utarbeidet i KU. Hvert enkelt 
tilfelle må avklares med fylkeskommunen på et 
senere stadium. 

Utarbeide bestemmelser til 
hensynssone c). 

 Tatt til følge.  

Forutsetter at det utarbeides 
en landskapsanalyse. 

Inngår som del av KU landskap. 

Fremhever avbøtende tiltak 
og tilrettelegging for 
friluftsliv. 

Inngår som del av KU for nærmiljø/frilufsliv og er 
hensyntatt i forslag til reguleringsplan.  

Opptatt at det blir gode 
løsninger for kollektivtrafikk, 
gående og syklende. 

SVV har samarbeidet med fylkeskommunen 
angående kollektivtilbudet. Det tilrettelegges for 
gående og syklende etter krav i håndbok (?) i 
reguleringsplanen.  

Oppgir kontaktpersoner for 
videre samarbeid. 

Utført.  

Tromsø Museum 
Ingen merknader vedr 
planlagte tiltak i sjø og vann 
langs Hålogalandsvegen. 

Tas til orientering.  

Nordland Fylkes-
kommune 

Samferdsel har ingen 
merknader til oppstart av 
reguleringsplan-arbeidet. 

Tas til orientering.  

Tilrettelegge for gode 
forbindelser mellom 
eksisterende knutepunkter 
og ny trase. 

SVV og fylkeskommunen har samarbeid om dette.  

Nasjonale og regionale 
føringer må ligge til grunn i 
arbeidet. 

Tas til orientering. 

Viktig målsetting med 
innkorting av reise og 
transporttid. 

Innfris i forslag til reguleringsplan.  

SVV må hensynta de 
regionale planene i 
utarbeidelsen av statlig plan 
for Hålogalandsvegen. 

Tas til orientering.  

NF har gjennomført en 
Landskapskart-legging av 
Nordland, samt en 
verdisetting av arealet i 
fylket. Det er også 
utarbeidet en friluftslivskart-
legging. Vi ber SVV legge 
disse kunnskapsgrunn-
lagene til grunn for 
konsekvensutredningen for 
Ikke prissatte konsekvenser. 

Er lagt til grunn for konsekvensutredningen.  

Gjør oppmerksom på at 
«landskap» har verdier ut 
over det som defineres som 
«landskapsbilde». SVV bør 
derfor vurdere om 
landskapskart-leggingen av 
Nordland kan være relevant 
for andre utredningstema 
som kulturmiljø, støy og 
trygghetsfølelse.  

Tas delvis til følge. 

Redusere samfunns og 
dyrevelferdsmessige 
kostnader påkjørsel av 
hjortevilt langs veg. 

Det er lagt inn tiltak i reguleringsplanforslaget for å 
unngå påkjørsle av elg, rein og hjort.  

Hensynta regionale 
interesser i gjeldende 
Fylkesplan for Nordland 
som; 

  



Planbeskrivelse E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen: Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning 

52 

 

Fremtidige klimaendringer. Hensyntatt i prosjekteringen.  

Alt. Energikilder. Ikke relevant på reguleringsplan nivå.  

Utforming som er tilrettelagt 
for alle grupper. 

Universell utforming er lagt til grunn for 
bussholdeplasser mm.  

Hensyn til barn og unge, 
sikker skolevei og god 
tilgang til lekearealer mm. 

Ivaretatt i forslag til reguleringsplan.  

Berørte parter må trekkes 
aktivt inn i prosessen. 

Det er gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess.  

Viser til Naturmangfold 
lovens §7. 

Hensyntatt.  

Hensynta vannforekomstene 
i fylket. 

Hensyntatt.  

Fylket har mottatt en 
tilleggsbestilling på 
kulturminne registreringer 
for noen områder hvor 
planområdet er utvidet. 
Disse utvidede 
undersøkelsene er ikke 
gjennomført og innspillene 
fra oss gjelder derfor ikke 
disse utvidede områdene. 

Tas til orientering.  

Øvrige funn på kulturminner 
er registrerte lokaliteter som 
er avmerket på kart. Hvis det 
blir konflikt mellom planlagt 
veg og kulturminner vil 
planen, når den kommer på 
off.ettersyn anses som en 
søknad om disp. fra 
kulturminneloven. 

Tas til orientering.  

Sametinget 

Sametinget er fornøyd med 
en samarbeidsavtale med 
SVV og at SVV dekker 
rådgiver for 
reinbeitedistriktene. 

Tas til orientering.  

Godt grunnlag å bruke 
fagrapporten for reindrift 
utarbeidet av C Nellemann. 
Men ber SVV være 
oppmerksom på at det i 
praksis også er andre 
avbøtende tiltak eller 
veistrekninger som bør 
påpekes. Eks befaringen 
med Kongsvik og 
Kanstafjord/Vestre Hinnøy 
reinbeitedistrikter.  

Det er opprettet godt samarbeid med 
reinbeitedistriktene for detaljplanlegging inkludert 
avbøtende tiltak. 

SVV må samarbeide tett 
videre i detaljplanarbeidet 
med reinbeitedistriktene 
vedr. endelig valg av 
avbøtende tiltak 

Se over. 

Sametinget har etterspurt 
oppfølgingsplan for reindrift 
i etterkant av veiens 
utbygging. Ønske om at en 
slik plan legges inn i 
detaljplanen. 

 Prosessen med reguleringsplanen har hatt mål om 
å innfri konsultasjonsplikten. Avtaler om 
oppfølging og økonomisk kompensasjon gjøres 
først når reguleringsplanen er vedtatt.  

Det er registrert 233 
kulturminner knyttet til 
kartblad og kommuner på 
fastsatt planprogram langs 
Hålogalandsvegen.  

Tas til orientering 

Sametinget vil komme til 
endelige konklusjoner når 
resultatene fra 
konsekvensutredninger 
foreligger og vi er i dialog 
med SVV om planen. 

Tas til orientering 

Sametinget 

Forutsetter at det tas hensyn 
til reindrift, kulturminner og 
andre samiske interesser 
som er foreslått ved 
utvidelsene. 

Det tas hensyn til ved hjelp av reindriftsfaglig 
rådgiver i samarbeid med reinbeitedistriktene.  

Harstad Turlag  
Innspill på viktige lokasjoner 
for utfartsområder med 
forslag til tiltak 

Er hensyntatt i KU for nærmiljø og friluftsliv 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) 

Forutsetter at Fylkesmannen 
og kommunale brannvesen 
blir orientert om 
planprosessen og gir 
eventuelle uttalelser. Viser til 
Retningslinjer for 
saksbehandling og 
ivaretakelse av brann- og 
elsikkerhet i vegtunneler 
utgitt av Statens vegvesen 
og DSB 

Det er utført en ROS analyse hvor fylkesmannen og 
det kommunale brannvesen deltok.  

Fylkesmannen i 
Troms 

Godkjenner dispensasjon til 
grunnboring innenfor 
Tennvatn naturreservat i 
Skånland kommune. 

Tas til orientering 
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Avinor 

Tar hensyn i 
konsekvensutredningen at 
utbedring av E10 og Rv85 vil 
på sikt kunne få innvirkning 
på trafikkgrunnlaget for de 
lokale lufthavnene i Svolvær 
og Stokmarknes. 

Inkludert i KU for regionale og lokale virkninger.  

Rv833 inn til Evenes flyplass 
er i dag berørt av 2 
reguleringsplaner. Derfor 
viktig at E10/Rv833 gis en 
god utforming med god 
trafikkavvikling, oversiktlig 
og hensyn til økt 
trafikkvekst fremover.  

SVV har vært i tett dialog med Avinor, Forsvarsbygg 
og kommunen. Det er en for tidkrevende og 
komplisert prosess i dette prosjektet med en 
fremtidsrettet løsning som disse aktørene ønsker. 
Hovedårsaken er strenge restriksjoner i forhold til 
Ramsar området som vil bli berørt av utbyggingen. 
I tillegg må det være vedtatte planer som gir økt 
trafikkvekst som det skal planlegges for.  
SVV legger derfor frem en minimumsløsning nå og 
det kan vurderes en mer fremtidsrettet løsning i 
sammenheng med planlegging av konsept 3. 

Ønsker et planfritt kryss ved 
avkjøring til Evenes lufthavn.  

Tas til orientering. 

Innarbeide gang og 
sykkelveg fra lufthavn til 
nedklassifisert E10 og fram 
til Nautå. 

  

Området nord for Rv833 er 
regulert til flyplass og ber 
om at dette hensyntas til 
flyplassformål. 

Tas til følge.  

Ønsker at det avsettes tid til 
å vurdere kryssløsninger ved 
Evenes lufthavn i dialog med 
Avinor, Evenes kommune og 
Forsvaret. 

SVV har vært i tett dialog med Avinor, Forsvarsbygg 
og kommunen. Det er en for tidkrevende og 
komplisert prosess i dette prosjektet med en 
fremtidsrettet løsning som disse aktørene ønsker. 
Hovedårsaken er strenge restriksjoner i forhold til 
Ramsar området som vil bli berørt av utbyggingen. 
I tillegg må det være vedtatte planer som gir økt 
trafikkvekst som det skal planlegges for.  
SVV legger derfor frem en minimumsløsning nå og 
det kan vurderes en mer fremtidsrettet løsning i 
sammenheng med planlegging av konsept 3. 

Forsvarsbygg 

Ivareta forsvarets arealer, 
arealbehov og effektive 
atkomster i nord ved Evenes 
flystasjon.  

Tas til følge.  

Dialog mellom 
kommuneplan og SVV 
reguleringsplan er viktig for 
oss. 

SVV har hatt tett dialog med forsvarsbygg og 
gjennomført flere møter.  

Ny avkjørsel til Osmarka må 
ikke utformes som reduserer 
tilgjengeligheten for store 
kjøretøy. 

Tas til følge. 

Bogen kai en 
beredskapsmessig adkomst 

Tas til følge. 

og behov for direkte 
adkomst til E10. 

Forsvarsbygg ønsker å bli 
tatt aktiv med videre i 
prosessen. 

Tas til følge.  

Forsvarsbygg 
Viser til tidligere innspill og 
ber dere hensynta den 
såkalte «ubåtvegen». 

Tas til følge.  

Opplysningsvesenets 
fond 

Ingen merknader Tas til orientering.  

Norges vassdrags- 
og energidirektorat 
(NVE) 

Har ikke mulighet til å gi en 
konkret tilbakemelding i 
denne sak. Derfor legger de 
ved sitt generelle innspill 
(sjekkliste for 
reguleringsplan) og ber SVV 
vurdere hva som er relevant 
for planområdet.  

Tas til orientering.  
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10 Vedlegg 
1. Massedeponi og riggområder - oversiktskart 

2. Oversikt over massebalanse 

3. Sammenstilt konsekvensutredning for Hålogalandsvegen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

vegvesen.no Trygt fram sammen

Statens vegvesen 
Region nord 
Prosjektavdelingen 
Postboks 1403 8002 BODØ 
Tlf: (+47 915) 02030 
firmapost-nord@vegvesen.no 


	1 Kort om planforslaget
	1.1 Reguleringsplan

	2 Planområdet og hensikten med planarbeidet
	2.1 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
	2.2 Målsettinger, overordnede premisser og krav
	2.2.1 Målsettinger for planforslaget
	Samfunnsmål
	Effektmål


	2.3 Plan, prosess og medvirkning
	2.3.1 Statlig plan
	2.3.2 Prosess og medvirkning


	3 Eksisterende forhold
	3.1 Samfunn i planområdet
	3.2 Dagens vegstandard
	3.3 Trafikkforhold
	3.4 Grunnforhold
	3.5 Bruer

	4 Beskrivelse av tiltaket – ny Hålogalandsveg
	4.1 Vegstandard og utforming av ny Hålogalandsveg
	4.1.1 Planlegging og erverv av sideanlegg
	4.1.2 Veg- og tunnelklasser
	4.1.3 Bruer
	4.1.4 Kryss
	4.1.5 Kollektivtrafikk og kollektivknutepunkt
	4.1.6 Rasteplasser og stopplommer
	4.1.7 Kontrollplasser
	4.1.8 Løsninger for gående og syklende
	4.1.9 Skråningsutslag og støttemurer
	4.1.10 Håndtering av overvann
	4.1.11 Håndtering av tunnelvann

	4.2 Støy
	4.3 Omklassifisering
	4.4 Massedeponi og rigg
	4.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden
	4.6 Parsellinndeling
	4.7 Parsellvise delrapporter - beskrivelse av plan og virkninger
	4.7.1 Sortland
	PARSELL 1: Sigerfjord-kommunegrense Kvæfjord

	4.7.2 Kvæfjord
	PARSELL 2: Kommunegrense Kvæfjord-Våtvoll
	PARSELL 3: Våtvoll-kommunegrense Lødingen

	4.7.3 Lødingen
	PARSELL 4: Kommunegrense Kvæfjord-Kanstadbotn
	PARSELL 5: Kanstadbotn-Fiskefjord
	PARSELL 6: Kåringenkrysset - Djupfest
	PARSELL 7: Djupfest-Fiskefjorden

	4.7.4 Tjeldsund
	PARSELL 8: Fiskefjord-Kongsvik
	PARSELL 9: Kongsvik-Hårvik

	4.7.5 Harstad
	PARSELL 10: Hårvik-Tjeldsund bru
	PARSELL 11: Tjeldsund bru-Sørvik
	PARSELL 12: Sørvik-Jektholtet

	4.7.6 Skånland
	PARSELL 13: Tjeldsund bru-Elvemo
	PARSELL 14: Elvemo-kommunegrense Evenes

	4.7.7 Evenes
	PARSELL 15: kommunegrense Skånland-Lakså
	På bakgrunn av prosess med alternative løsninger rundt flyplasskrysset i parsell 15 med Evenes kommune, Forsvaret, Avinor, Fylkesmannen i Nordland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at parsell 15 tas ut av denne planen, men b...
	Beslutningen begrunnes av at en avveiing av kryssløsning tilpasset både militære og sivile behov, er utfordrende før langtidsplanen for Forsvaret er vedtatt og øvrig arealdisponering mellom interessenter i området er avklart.
	PARSELL 16: Lakså-Bogen
	PARSELL 17: Bogen-Snubba


	4.8 Behandling av generelle forslag til avbøtende tiltak
	4.9 Barn og unges interesser
	4.10  Reindriftsinteresser

	5 Sammendrag av konsekvensutredningen
	5.1 Prissatte konsekvenser
	5.2 Ikke-prissatte konsekvenser
	5.3 Konklusjon for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

	6 Sammendrag av tema lokal og regional utvikling
	7 Vurdering av måloppnåelse
	8 Sammendrag av merknader fra sektormyndigheter
	9 Referanser
	10 Vedlegg



