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TEKNISKE DATA
Fra profil: E10 Gausvik 5895 -6770 (og sidearealer fra ca. 5760).
E10 Tjeldsund bru: Sidearealer 405-666 (og ytterligere 233,11 meter opp på brua).
Dimensjoneringsklasse:H3/H1 (N100 2018)
Fartsgrense:90 km/t H3, 80 km/t H1(N100 2018)
Trafikkgrunnlag (ÅDT):2400 (Årbogen-Gausvik) /3080 (Gausvik-Tjeldsund bru)
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HÅLOGALANDSVEGEN GAUSVIK – TJELDSUND BRU   

Forord 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 har Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for E10 i 
Gausvik og Tjeldsund bru, parsell 10.  Reguleringsplanen er en del av OPS-strekningen E10/ Rv85 
Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt. Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet.  

 
Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet. 
Plandokumentet inneholder en beskrivelse av tiltaket og en vurdering av virkninger og konsekvenser av 
endringene.   
 
Reguleringsendringen består av følgende deler: 
• Plankart for Gausvik, parsell 10 
• Plankart for Tjeldsund bru, parsell 10 
• Planbestemmelser for Gausvik og Tjeldsund bru, parsell 10 
• Planbeskrivelse for Gausvik og Tjeldsund bru, parsell 10 
 
 
 
Statens vegvesen Region nord 
Mai 2019 

 
Figur 1: Årbogen mot Haukebø og Tjeldsund bru.  Foto: Ulf-Håkon Stoltz 
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1 Innledning 

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

Det ble varslet oppstart av reguleringsendringer av vedtatt plan den 4. desember 2017 på strekningen 
Kåringen-Fiskefjorden. Planendringene ble vedtatt i Tjeldsund kommunestyre 21.06.18 og i Lødingen 
kommunestyre 14.06. 2018. I mai 2018 ble det varslet oppstart av ni nye reguleringsendringer på 
strekningen Langvassdalen – Tjeldsund bru. Høringsfristen var satt til 29 juni 2018.  

For områdene Gausvik og Tjeldsund bru ble det 21. september 2018 varslet utvidelse av planområdet. 
Høringsfristen var satt til 22.oktober 2018. 

Årsaken til endringene er i hovedsak behov for å flytte tunnelpåhugg i Gausvik, samt behov for areal til 
skråning/fylling for realisering av tidligere regulert gang- og sykkelveg ved Tjeldsund bru. Det 
reguleres også for fortau i forlengelsen av gang- og sykkelvegen et stykke oppover på Tjeldsundbrua. 

Reguleringsendringen som omtales i det videre i denne planbeskrivelsen gjelder for Gausvik og 
sidearealer ved bru, Harstad kommune. Det presiseres at reguleringsendringene gjelder delvis endring 
av, og et tillegg til, den statlig vedtatte reguleringsplanen for Hålogalandsvegen. 

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

Planendringene for Gausvik og Tjeldsund bru er omtalt i denne planbeskrivelsen og er vist på vedlagte 
plankart med bestemmelser.  

 

1.1 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15.03.2019 – 03.05.2019 på 
følgende steder: 

• Harstad kommune, Harstad rådhus 
• Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
• Internett:  

o www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv 
o www.harstad.kommune.no 

 
Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til 
offentlige instanser. 

I høringsperioden er det mottatt tilsammen 18 merknader og innspill. Statens vegvesen har laget en 
oppsummering av innkomne merknader som er vedlagt plandokumentene. 

 

Etter innspill fra Riksantikvaren og Troms fylkeskommune er det gjort endringer i plankart og 
bestemmelser for Gausvik. Ett automatisk fredet kulturminne er avsatt med bestemmelsesområde i 
plankartet, og for ett kulturminne er hensynssonen utvidet. Endringen påvirker ikke tiltaket i Gausvik. 
For Tjeldsund bru er det ingen merknader som har gitt grunnlag for endringer av plandokumentene.  

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

2 Bakgrunn for planendringen 

2.1 Bakgrunn for reguleringsendringene 

Reguleringsendringene gjennomføres for å redusere risiko, samt for å sikre bedre byggbarhet av 
veganlegg og tilstrekkelig plass til midlertidig rigg- og anlegg, samt permanente deponier.  

I Gausvik gjelder reguleringsendringen behov for å flytte tunnelpåhugg til Nattmålshaugen for å oppnå 
en kortere og tørrere forskjæring enn i gjeldende reguleringsplan, der tunnelpåhugget lå i myrområdet, 
og tunnelen under Gausvikbekken. Løsningen gir mindre behov for sikring, kortere tunnel, og forbedret 
byggbarhet.  

Ved Tjeldsund bru gjelder reguleringsendringen behov for ekstra areal til gang- og sykkelvegen som 
skal gå over tunnelpåhugget og ned til bruhodet på sørsiden av brua. I statlig plan ble det regulert for 
lite areal til den fyllingen som er nødvendig for å få realisert gang- og sykkelvegen. Det er også behov 
for å regulere fortau fra gang- og sykkelvegen og et godt stykke opp på brua av 
trafikksikkerhetsmessige hensyn. Slik det var regulert i gjeldende plan ville man potensielt fått 
fotgjengere og syklister ut i vegbanen for nært tunnelportalen. Samtidig med utvidelsen/planendringen 
er nærføringen til viktige kulturmiljøer vurdert og synligjort med hensynssoner i planen.  

3 Planprosess og medvirkning 
Statens vegvesen har gitt informasjon om planarbeidet slik at alle parter har hatt mulighet til innsikt i 
planarbeidet. 

2018/2019 

• 08.05.2018 Oppstartsmøte reguleringsplan med Harstad kommune 
• 12.11.2018 Møte med sektormyndighetene 
• 23.01.2018 Møte med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 
• 01.02.2018 Befaring med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 

 
Det vises også til kap. 9 og sammendrag av innkommende merknader i forbindelse med melding om 
oppstart av reguleringsendringen.  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv
http://www.harstad.kommune.no/
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4 Rammer og premisser for planarbeidet 
Reguleringsplaner  

Vedtatt reguleringsplan med konsekvensutredning for E10/rv. 83/rv 85. Hålogalandsvegen. Figuren 
under viser vedtatt reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen.  

 

 
Figur 1 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for parsell 10 mellom Storelva og tunnelpåhugg i Gausvik. 

 
Figur 2 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for parsell 10, ved Tjeldsund bru vest. 
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5 Beskrivelse av prosjektet  

5.1 Gausvik 

5.1.1 Beliggenhet  

Planområdet omfatter omregulering av E10 i dagsonen i Gausvik, fra like nord for Storelva til ny 
tunnelportal i Nattmålshaugen, nord for Gausvikbekken.  Endret veg i tunnel mellom Gausvik og 
Tjeldsund bru inngår også. 
 

5.1.2 Planområdet 

Planområdet er utvidet mot nord for å tilrettelegge for nytt tunnelpåhugg i Nattmålshaugen, mot øst for 
å sikre adkomst mellom gammel og ny E10, samt mulighet for adkomst i anleggsfasen.  Planområdet er 
utvidet noe mot vest for økt areal til midlertidig deponi, samt med definerte avgrensninger for natur-, 
landskaps-, og kulturverdier nært veganlegget. I det følgende beskrives E10/rv.83/ rv.85 
Hålogalandsvegen eksisterende forhold for de utvida områdene, og der endringer vil påvirke dagens 
situasjon. For fullstendig beskrivelse av dagens situasjon vises det til statlig vedtatt reguleringsplan for 
Hålogalandsvegen og delrapport for parsell 10.  

For beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet når det gjelder trafikkforhold, trafikktall, 
trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur vises det til kap. 5, s 6 og 7 i delrapport for P10 Hårvik – 
Tjeldsund bru og vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen. 

  
Figur 3 Gausvik. Grønnstiplet og rødstiplet linje viser planområde for reguleringsendringen. 

 

5.1.4 Landskapsbilde 

Planområdet strekker seg fra Storelva til Nattmålshaugen og er en del av statlig plan parsell 10 som 
strekker seg over kommunene Tjeldsund og Harstad. Delområdet som omreguleringen gjelder ligger i 
Harstad og er en del av delområdet Årbogen- Tjeldsundbrua.  

Årbogen til Tjeldsundbrua er en del av storskalalandskapet Tjeldsundet. Dette er et typisk 
fjordlandskap der fjorden utgjør gulvet og de omkringliggende fjellene utgjør veggene i 
landskapsrommet. 

Delområdet for omreguleringen i Gausvik, ligger mellom Storelva og Nattmålshaugen. Området er et 
tilnærmet flatt myr- og skogsområde nedenfor Gausvikvatnet. Deler av arealene er gammel slåttemark 
med noen sommerfjøser og hytter.  Områdene rundt er preget av små koller som omkranser 
planområdet og åsene rundt danner veggene i det store landskapsrommet.   

For en mer utfyllende beskrivelse av landskapet vises det til konsekvensutredningen utarbeidet til 
vedtatt reguleringsplan. Fagrapporten kan leses på vevesen.no/vegprosjekter. 

 



Planbeskrivelse for Gausvik og Tjeldsund bru 

 

7 

 

HÅLOGALANDSVEGEN GAUSVIK – TJELDSUND BRU   

 
Figur 4 Gausvik ved utløpet av Storelva       Foto: Ulf-Håkon Stoltz 

  

5.1.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Gausvik har randbebyggelse i jordbrukslandskap, med enkelte fritidshus. Gausvik har hatt noe vekst 
med tilflytting av barnefamilier de siste årene. Ved Gausvikvannet er et nærturterreng og utfartsområde 
som er mye brukt hovedsakelig av lokale, både til orienteringsløp, som innfartsåre til svært viktige 
friluftsområder ved blant annet Storvannet og noe spredt jakt på små- og storvilt. Gausvikvannet 
brukes også til fiske. Gausvik er vurderert til å ha stor verdi i konsekvensutredningen til gjeldende 
reguleringsplan. 

 

5.1.6 Naturmangfold 

Det er innhentet kunnskap om naturmangfold i tilgjengelige kilder som naturbasen 
(miljodirektoratet.no), artskart (artsdatabanken.no) og berggrunn- og løsmassekart (ngu.no). 
Naturforvalter var på befaring i planområdet juli 2018. Kunnskapsgrunnlaget blir regnet som 
tilstrekkelig jamfør Naturmangfoldloven § 8 der det heter at kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Vegetasjonen indikerer fattig til intermediær myr, med de rikeste partiene (starrmyr) nærmest der 
vannspeilet står høyest. Ingen rikmyrsindikatorer ble funnet. Dominerende plantearter på myra: 
røsslyng, molte, torvull, kvitbladlyng, fjellkråkefot og en del rødbrune torvmoser (sphagnumarter som 
ikke ble artsbestemt). Det fløy opp enkeltbekkasin to steder. Heilo varslet (unger i nærheten). Myra har 
funksjon for vadere som hekker på eller i kanten av myrer. 
 

 
Figur 5 Myrområdet ovenfor ny E10 i Gausvik Foto: Trond Aalstad 

Utenom myrområdet er det i utvidet planområde triviell vegetasjon med dominans av bjørkeskog med 
skrubbær, blåbær, krekling og noen småbregner i feltskiktet. Noe gråor i de mest fuktige partiene. 
Spredt einer og sølvbunke. Preg av tidligere beite og slått, særlig vest i området. Planområdet går vest 
for kapellet over noe dyrka mark (eng) som slås i dag. Ved bekken ut fra Gausvikvatnet er det 
vegetasjon som er vanlig for området.  
 

5.1.7 Kulturmiljø  

Kulturmiljø i området innehar betydelige kulturminneverdier tilknyttet aktivitet og bosetning fra 
steinalderen. Lokalitetene i Gausvik har i så måte stor verdi. Det er også kjent spor etter jakt og fangst. 
Lokaliteter fra steinalder er tidligere i liten grad kjent i dette området og det er ikke kjent mange 
fangstanlegg her. Dette bidrar til at miljøene er viktige både i lokal-, regional- og nasjonal 
sammenheng. Det ble utført nye §9 undersøkelser for aktuelt planområde i juni 2018. 

I Gausvik representerer lokalitetene et variert kulturmiljø med stor tidsdybde, fra steinalder til jern- og 
middelalder. Lokalitet Id 214615-1 (H730_9) er en stor boplass fra eldre steinalder. Id 214627-1 og 
214621-1 er to mindre aktivitetsområder, sannsynligvis fra samme tidsperiode (H730_7-8). Id214632-
1 er en kompleks lokalitet bestående av flere strukturer, sannsynligvis fra jern- eller middelalder (#60). 
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Det er registrert fire automatisk fredede kulturminner innen de aktuelle arealene for planendringen i 
Gausvik, hvorav ett må frigis som følge av at det blir liggende i veg (#60). Ett kulturmiljø ved 
Gausvikvatnet er regulert med særskilt hensynssone i tillegg til båndleggingssone (H730_9/ H570_9). 

 

5.1.8 Naturressurser  

Fra Sandtorg til Gausvik finnes det store sammenhengende jordbruksareal, som er viktige 
produksjonsarealer i Harstad kommune. Det er også registrert relativt store og gode skogressurser 
innenfor og rundt planområdet, dog noe oppstykket i henhold til produksjonskvalitet. Driftsforholdene 
for skogbruk er gode. Planområdet ligger innenfor Sørvik beitelag sine beiteområder. Flere mineral- og 
masseforekomster ligger innenfor eller i nærheten av planområdet, men det eksisterer ingen brudd 
eller uttak i dag. 

 

5.1.10 Reindrift 

Planområde for reguleringsendringen i Gausvik omfattes ikke av soner for reindrift (NIBIO kart). 

 

5.1.11 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Det er utført en rekke grunnundersøkelser i området. Disse viser torv (myr) samt morenemasser. Myren 
er mellom 0-3 meter dyp. Torvmassene må massutskiftes under ny veg ned til faste masser. Det 
forventes ikke bli behov for spesielle geotekniske tiltak i området. For mer informasjon henvises det til 
geoteknisk rapport. 
 
Geologi 
I Gausvik består løsmassene av breelv-, bresjø- og innsjøavsetninger samt tykke marine avsetninger. I 
Gausvik forekommer det også torv samt forvitringsmateriale. Berggrunnen er stedvis godt blottet, mens 
den andre steder er dekket av løsmasser og vegetasjon. 

Skred- og drivsnøforhold 

Strekningen gjennom parsellen passerer gjennom et relativt slakt terreng med liten skredfare. 

 
 
 
 
 

5.2 Tjeldsund bru 

5.2.1 Beliggenhet  

Planområdet omfatter sidearealer til veg ved tunnelportal ved Tjeldsund bru vest. 

5.2.3 Planområdet 

Planområdet for reguleringsendringen ligger på begge sider av bruhodet vest på Tjeldsund bru. Dette 
for å tilrettelegge for tilstrekkelig areal for bygging av tidligere regulert gang- og sykkelveg over 
tunnelportal, samt for å sikre noe ekstra anleggsareal i tilknytning til tunellpåhugget. Det er også 
identifisert og avgrenset viktige verdier for naturmiljø, kulturmiljø og landskap som er lagt til grunn for 
avgrensningen av annen veggrunn og midlertidig anleggsareal i planforslaget. I tillegg er planområdet 
utvidet et stykke opp på brua for å sikre areal til å sette opp fortausplater på sørsiden av brua. I det 
følgende beskrives E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen eksisterende forhold for de utvida områdene, 
og der endringer vil påvirke dagens situasjon. For fullstendig beskrivelse av dagens situasjon vises det 
til statlig vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen og delrapport for parsell 10.  

For beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet når det gjelder trafikkforhold, trafikktall, 
trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur vises det til kap. 5, s 6 og 7 i delrapport for P10 Hårvik – 
Tjeldsund bru og vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen. 

 

 
Figur 6 Tjeldsund bru. Grønnstiplet og rødstiplet linje viser planområde for reguleringsendringen. 
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5.2.4 Landskapsbilde 

Delområdet som det planlegges en omregulering på ligger ved Tjeldsundbrua og inngår i 
storskalalandskapet Tjeldsundet. Dette er et typisk fjordlandskap der fjorden/sundet utgjør gulvet og 
de omkringliggende fjellene utgjør veggene i landskapsrommet. Terrenget er stedvis svært sidebratt. 
Spesielt området ved Gullberget/Tjeldsundbrua på Hinnøysida hvor terrenget stuper rett i fjorden.  

  
Figur 7 Til venstre: Tjeldsundbrua med holmer i sundet. Foto: AK Løvstad. Til høyrre: Halvøya ved brufoten med 
verdifullt landskap     Foto: U Kufaas 

Strandflaten er med flate idylliske skogkledde holmer og halvøyer ved brufoten. Et par eldre gårder 
ligger på oversiden av dagens vei inn mot brufoten. Området er preget av frodig vegetasjon på den 
kalkrike grunnen. 

Landskapet har relativ lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de topografiske forholdene 
som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert. De idylliske holmene utgjør en stor positiv 
ressurs i landskapet, men har liten tåleevne for inngrep. 

 

Vegen i landskapet  

Dagens veg ligger på ei hylle ned mot brufoten og vegen er stor grad underordnet landskapets 
terrengformer.  De fleste av sidearealene har god vegetasjons-etablering. Vegen ligger litt høyere enn 
fjorden, og den reisende har godt utsyn over det storslagne landskapet langs Tjeldsundet og 
Tjeldsundbrua. Brua er et sterkt arkitektonisk element som dominerer landskapsopplevelsen og gir det 
en positiv dimensjon. 

   
Figur 8 Planområde med svært sidebratt terreng med bergskjæringer Foto: Finn Sverre Karlsen 

 

5.2.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Arealene ved Tjeldsund bru har fått liten verdi i konsekvensutredningen til gjeldende reguleringsplan, 
og er i liten grad benyttet til friluftslivsformål. Strandsonen sør og nord for brua har potensial som 
friluftsområder, men er i dag lite tilgjengelig og utsatt for støy. 

 

5.2.6 Naturmangfold 

For neset på nordsiden av brua er de viktigste verdiene knyttet til strandsonen og bergene nærmest 
denne. Her er flora som gjør at arealet grenser opp mot rikt strandberg. De er ikke av et slikt omfang 
(arter og størrelse) at det kan avgrenses som egen naturtype. Av registrerte arter nevnes: bjørk, einer, 
marikåpe spp, mjødurt, enghumleblom, fjelltistel, harerug, legevintergrønn, myrhatt, skogstorkenebb, 
sveve spp, stormarimjelle, flekkmure, gåsemure, tyttebær, blåklokke, kvann, vendelrot, jonsokblom, 
kvitmaure, skjørbuksurt, tiriltunge, karve, prestekrage, småengkall, asters, rødkløver, kvitkløver, 
teiebær, fuglevikke og stemor. 

På sørsiden av brua er det svært frodig og artsrikt. Arealet består av ei rik/frisk eng med arter som 
kvitbladtistel, fjellflokk (mye), enghumleblom, nesle spp, jonsokblom, mjødurt, reinfann, 
skogstorkenebb, kvitmaure, teiebær og ridderspore (trolig forvillet fra hage). Arealet er tydelig 
kulturpåvirket. På åpnere areal med berg vokser blåklokke, bitterbergknapp, markjordbær og stemor. 
Inn mot fjellet vokser gulsildre. Dammen er påvirket av kalkrikt sigevann eller oppkomme og har flere 
arter av vannplanter hvorav hesterumpe og bekkeblom dominerer.  

 

   
Figur 9 Foto fra planområdet       Foto: Trond Aalstad 

 

5.2.7 Kulturmiljø  

Det ble utført nye §9 undersøkelser for aktuelt planområde i juni 2018. Ved Tjeldsundbrua er det 
registrert et samisk kulturmiljø fra 17-1800-tallet. Området er kjent fra historiske kilder som en 
samisk gård hvor fiskere som reiste gjennom Tjeldsundet kunne søke havn, overnatte og drive med 
handel. Fire lokaliteter tilhørende dette kulturmiljøet er innenfor foreslått omregulert område; disse har 
Id 214514-1 (H730_13), 214518 (H730_11), 214529 (H730_10) og 220887-1 (H730_11). 
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5.2.8 Naturressurser  

Planområde ved Tjeldsund bru er definert med middels verdi for naturressurser i konsekvensutredning 
utført til gjeldende reguleringsplan. Det er ikke kjente verdier for naturressurser i de aktuelle arealene 
for reguleringsendringen. 

5.2.10 Reindrift 

Planendringen omfattes ikke av soner for reindrift (jfr. NIBIO kart). 

5.2.11 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Ingen endringer/nye tiltak. 
 
Geologi 
Ingen endringer/nye tiltak. 

Skred- og drivsnøforhold 

Ingen endringer/nye tiltak 

 

 

6 Endringer  
Endringene innebærer nye tilleggsarealer til vedtatt plan i Gausvik og ved Tjeldsund bru, og 
planendring for deler av vegstrekningen i Gausvik: 

• Utvida anleggs- og riggområder 
• Definerte hensynssoner for naturmiljø, landskapsmiljø og naturmiljø 
• Endret punkt for tunnelpåhugg i Gausvik, og ny bru over Gausvikbekken, med omlegging av 

lokale veger under ny bru 
• Utvidet annen veggrunn ved gang- og sykkel veg ved Tjeldsund bru 
• Fortau på brua 
• Gangveg/sti fra gang- og sykkelveg ned til kulturminner/strandsonen ve Tjeldsund bru 

 

 

 

 

 

6.1 Endringer Gausvik 

 

 
Figur 10: Plankart – reguleringsendringer for Hålogalandsvegen, Gausvik. (Ny planendring er vist med sterke farger. 
Tidligere vedtatt reguleringsplan er vist med duse farger). 
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Figur 11 Utsnitt fra plankart, reguleringsendring P10 Gausvik. Utsnittet viser ny bru over Gausvikbekken,  
samt nytt tunnelpåhugg. Etter innspill fra Riksantikvaren og Troms fylkeskommune er det gjort endringer i 
plankartet. Utsnittet øverste i høyre hjørne viser at kulturminnets hensynssonen H570_9 er utvidet helt fra til rigg- 
og anleggsområdet. 
 

 
Figur 12 Plankart – reguleringsendringer for Hålogalandsvegen – del av tunnel D-j. 1 av 2 plankart for tunnel. (Ny 
planendring er vist med sterke farger. Tidligere vedtatt reguleringsplan er vist med duse farger). 

 
Figur 13 Plankart – reguleringsendringer for Hålogalandsvegen – del av tunnel D-j og j-J. 2 av 2 plankart for tunnel. 
(Ny planendring er vist med sterke farger. Tidligere vedtatt reguleringsplan er vist med duse farger). 



Planbeskrivelse for Gausvik og Tjeldsund bru 

 

12 

 

HÅLOGALANDSVEGEN GAUSVIK – TJELDSUND BRU   

 
Figur 14 Plankart - reguleringsendringer for Hålogalandsvegen, Tjeldsund bru. (Ny planendring er vist med sterke 
farger. Tidligere vedtatt reguleringsplan er vist med duse farger). 

6.1.1 Endringer i planbestemmelsene for deler av parsell 10 

Bestemmelsene endrer ingen bestemmelser fra tidligere vedtatt plan/gjeldende plan.  

Planendringen medfører noen tilleggsbestemmelser knyttet til utvidet planområde og nye arealformål. 
Disse er:  

• Tre nye kjøreveger i Gausvik 
• Nytt formål fortau (o_SF1), Tjeldsund bru 
• Nytt formål gangveg (o_SGG1), Tjeldsund bru 
• Krav om tiltak for å hindre drenering av myr i Gausvik, knyttet til annen veggrunn ( o_SVT) 
• Naturområde i vassdrag (V1) langs Gausvikbekken for å sikre kantvegetasjon 
• Bevaring i hensynssone for landskap i Gausvik 
• Nye kulturminner med bestemmelser om bevaring og/eller granskning 
• Nye rigg- og anleggsområder med enkelte særskilte bestemmelser 

Det vises til tilhørende reguleringsbestemmelser. 

 

6.1.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av E10/rv. 83/ rv.85 
Hålogalandsvegen. N100 2018 legges til grunn for strekningen. 

Øvrige tekniske forutsetninger er de samme som for vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.  

 

Kjøreveger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 
horisontalkurveradius 

Maks 
stigning 

Dimensjonerende 
trafikk (ÅDT) år 
2062 

Vegbredde 
(Kjørefelt + skulder) 

Sikkerhetssone 

E10 Håkvik-
Gausvik H3 
 

90 km/t 450 6% 2510/2400 8,5m (3,25 +1m) 7m + evt. 
tillegg 

E10 Gausvik – 
Tjeldsund bru 
H1 (N100 
2018) 

80 km/t 
 

250 6% 3080 9 m 
(1+3,25+0,5+3,25+1m) 

6m + evt. 
tillegg 

Tilkoplingsveg 
H1 (N100 
2013) 

60 km/t    7,5m (3m + 0,75m)  

Adkomstveg 
A1 

30 km/t    5m (4m + 0,5m)  

 

Brukonstruksjoner – endringer   

Det legges til grunn en bru på 60 meter i tre spenn over Gausvikbekken. Bru starter i profil 6497, søyler 
i P6515 og P6539 og avsluttes i P6557. 
 
Kjerreveg «øst» krysser under bru ca. i profil 6507 (legger til grunn noe skjev kryssing for å muliggjøre 
å beholde dagens skogsbilveibru over elva. Lauklivegen vest for elva krysser under bru nogenlunde 90 
grader på ny veg i Profil 6544.   
 

6.1.3 Fravik fra vegnormalen 

Ny håndbok N100 for veg- og gateutforming (2018) er lagt til grunn. Det er ikke fravik fra 
vegnormalen. 

 

6.1.4 TS – revisjon 

Det er utført to TS- revisjoner (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 05.10.18 ble 
benyttet som grunnlag for den første revisjonen, og tegningshefte datert 25.01.2019 ble benyttet som 
grunnlag for den andre. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i 
planen. 
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6.1.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen og endringene 

Strekningen Gausvik – Tjeldsund bru som reguleringsendringen omfatter er 1 km veg i dagen og ca. 3,1 
km veg i tunnel D-j og j-J.  

Reguleringsendringen starter i profil 5895, like nord for Storelva. Herfra legges vegen i retning nytt 
tunnelpåhugg i Nattmålshaugen ved profil 6725.  

 

Utsnitt som viser sammenhengen mellom vedtatt plan og reguleringsendring 

 
Figur 15: B-tegning fra Gausvik (B402) viser tidligere vedtatt dagsone, endret plassering av tunellpåhugg, samt 
endret traséføring for tunnel. 

Strekningen i tunnel er justert iht. nytt påhugg, og treffer på linjen for vedtatt plan inne i tunnel, og 
fortsetter videre til rundkjøring i fjell iht. vedtatt plan. Ved Tjeldsund bru er det sidearealer til vegen 
som endres/utvides.  

 
Figur 16: B-tegning fra tunnel D-j og j-J Gausvik – Tjeldsund bru (B403) 

 

Figurene under viser C-tegningene slik planleggingsgrunnlaget for reguleringsplanendringen 
foreligger. Det reguleres for bru over Gausvikbekken, og lokalveger videreføres og/eller legges om 
under bru, og koples på eksisterende traseer nord for brua. 

Strekningen er dimensjonert for modulvogntog og iht. vegklasse H1 fra N100 (2018). Strekningen som 
inngår i reguleringen vil ligge med svak stigning fra Storelva mot bekk fra Gausvikvannet og på bru i en 
slak kurve. Første del av strekningen fra sør mot nord vil ligge på fylling før man skjærer inn i åsen 
mellom profil 6300 og 6450 for deretter å ligge på fylling ved brukarene. Når man nærmer seg 
tunnelportalen vil vegen skjære ned i terrenget før den går inn i tunnelen med et fall på 3 %. 

 

 

 
Figur 17:  Utsnitt fra C-tegning i Gausvik (C409) viser bru over Gausvikbekken og ny tunnelportal. 

I dette området kommer vegen i konflikt med bygninger innen eiendom 30/62 og 30/20. Vegen 
kommer også i konflikt med et kulturminne som må frigis (#60). 

 

 
Figur 18 Utsnitt fra C-tegning for tunnel xx Gausvik-Tjeldsund bru (C410) 

Det er ingen endringer i tunnel utover justert linjeføring som følge av ny lokalisering av påhugget. 

Ved Tjeldsund bru reguleres det for utvidet annen veggrunn sør for brua. Det ble regulert for smalt her 
i gjeldende plan, og realisering av gang- og sykkelveg blir nå realiserbart med tilstrekkelig areal for 
fylling/skjæring. Det er samtidig lagt inn i planendringen definerte hensynssoneområder for kulturmiljø 
nært bruhodet, og i den forbindelse er det lagt til rette for en gangadkomst ned til fjæra. 
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Figur 19 Utsnitt fra C-tegning for tunnel xx Gausvik-Tjeldsund bru og dagsonen ved Tjeldsund bru vest (C414) 

Det reguleres også for fortau i forlengelsen av gang- og sykkelvegen ca. 233 m opp på brua. Det 
planlegges slik av trafikksikkerhetsmessige hensyn, slik at ikke fotgjengere og syklister skal oppholde 
seg i vegbanen for nært tunnelportalen. 

Det er lagt inn noe ekstra anleggsarealer på begge sider av brua, som følge av utvidet annen veggrunn, 
og som følge av behov for ekstra plass til parkering av maskiner etc. 

 

 

7 Konsekvenser av planendringen 

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

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

Konsekvensanalysen er utarbeidet i henhold til metodikken i håndbok V712, som bygger på prinsippet 
om vurdering av verdi og omfang som grunnlag for å fastsette konsekvens.  

 

7.1 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

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

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

 

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

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

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

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

 

Forholdet til § 8 og vurdering av om konsekvensutredningsplikt utløses 

Forskriften § 8 omhandler planer der det kreves en nærmere vurdering av om 
konsekvensutredningsplikt utløses. I § 8, andre ledd, bokstaven b) framgår det at reguleringsplaner for 
tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  

Reguleringsendringene kommer inn under vedlegg II, punkt 10, bokstaven e) Infrastrukturprosjekter, 
og bygging av veier. Dette tilsier at det skal gjøres en vurdering av om tiltakene i reguleringsendringene 
krever konsekvensutredning jf. kriteriene i § 10.  

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

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

Tidligere utredninger for ikke- prissatte konsekvenser 

Varsel om planstart for Hålogalandsvegen ble kunngjort 13.10.2015. For å sikre muligheten til å justere 
trasevalget dersom utfordringer innenfor geologi, grunnforhold og ikke- prissatte konsekvenser, ble 
plangrensen satt med rikelig bredde på begge sider av traseen. Plangrensen definerte også 
undersøkelsesområdet for de ulike fagtema. Konsekvensutredningene for ikke- prissatte konsekvenser 
og andre undersøkelser som er vedlegg til vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen er gjort 
innenfor undersøkelsesområdet.   
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Som en del av arbeidet med reguleringsendringene er det gjort faglig oppdaterte vurderinger av de 
samme temaene som ble vurdert i arbeidet med vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 
Hålogalandsvegen. Disse faglige vurderingene er gjengitt i dette kapittelet. 

  

7.2 Vurdering av virkninger av tiltaket i Gausvik  

Landskapsbilde 

Planen foreslår en helt ny veglinje fra Storelva til Nattmålshaugen.  

Veilinja vil skjære seg gjennom den lave kollen nord for Storelva. Denne ligger på ei lett fylling over 
myrområdet og skog- og slåttemarkområdet ved Stenghaugen. 

 

Figur 20 Veilinja krysser over engen og skjærer seg gjennom åskammen bak høgspentlinja. Foto: Ulf-Håkon Stoltz. 

Påhugget i Nattmålshaugen ligger i en steil skråning. Her vil portalen ved påhugget bli på 10-15m og 
med terrengtilpasninger.  

  

Figur 21 Veilinja vil ligge til venstre for den lille brua og over engene inn mot påhuggsområdet i Nattmålshaugen i 
bakgrunnen. Foto: Ulf-Håkon Stoltz. 

 

Kryssing av bekken fra Gausvikvatnet er skissert med et flerspenn bruløsning. Dette vil muliggjøre 
passering under på de to skogsveiene som går til hver side av vatnet samtidig som det gir rom for 
bevaring av landskapsformer og vegetasjon under brukonstruksjonen.  

Veien blir lagt på relativt høye fyllinger inn mot brukonstruksjonen og disse vil utgjøre fysiske og 
visuelle barrierer mellom Gausvikvatnet og bygda Gausvik. 

Bevaring av vegetasjonsbelte over og rundt portalområde ved Nattmålshaugen vil minske virkningen av 
inngrepet. 

Bygging av tunneler vil gi store masseoverskudd, og midlertidige rigg- og deponiområder som er 
foreslått i området vil på grunn av størrelsene gi betydelig konsekvens for landskapet i anleggsfasen. 
Det er viktig at disse legges på en slik måte at ikke fremtredende og eksponerte landskapsformer og 
vegetasjonsøyer blir skadet. 

 
Avbøtende tiltak 

Anleggsfase: 
• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. Naturtypelokaliteter, 

kulturminner og terrengformer/vegetasjon som skal bevares bør framgå av rigg- og 
marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene kan sikres med 
sperrebånd/anleggsgjerde.  

• Anleggsområdene skal generelt holdes ryddige. Vurder om anleggsområder nær bebyggelse bør 
skjermes for innsyn. 

• Unngå skader på høyere vegetasjon og berøre dyrket mark minst mulig. 

• Riggområdene bør holdes ryddige. Med utgangspunkt i rigg- og marksikringsplanen skal 
entreprenøren utarbeide riggplaner som forelegges byggherre, slik at ikke større areal enn 
nødvendig beslaglegges. Dette er avgjørende for permanent omfang. 

• Anleggsveger skal framgå av rigg- og marksikringsplan, og anlegges slik at de ikke gir permanente 
terrenginngrep. Dette er avgjørende for permanent omfang.             

• Følge opp at rigg- og marksikringsplan og planlagt massehåndtering er i tråd med prinsippene for 
kap. 4.4 Natur og Dyrket/ tidligere dyrket mark i formingsveilederen, og at massehåndteringen 
innarbeides i kontrollplan for anlegget. Dette er avgjørende for permanent omfang. 

• Kryssingen av bekken fra Gausvikvatnet i anleggsfasen bør skje på en måte som ikke berører 
bekken og kantsonen.  

• Murløsninger inntil portal bør vurderes for å minske inngrepet ved portalområdet i Nattmålshaugen. 
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• Bruløsning over bekken fra Gausvikvatnet bør gis en slank konstruksjon med smale søyler slik at 
brua oppleves som lett og luftig. 

 

Driftsfase: 

• Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen gir forslag til løsninger og tiltak for å sikre 
et godt veganlegg. 

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

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles.   

• 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. Dette er avgjørende for omfanget.        

• Optimalisering av veglinja for å redusere omfanget av fyllinger og skjæringer, samt gi vegtiltaket 
større forankring i omkringliggende terreng 

• Deponering av overskuddsmasser i bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, som utslaking 
av sideareal eller oppfylling av restareal.  

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Reguleringsendringene innebærer ingen endrede forhold for nærmiljø og friluftsliv i permanent 
situasjon. Ny veg blir en barriere mellom Gausvik og Gausvikvatnet, som avbøtes med bru over 
Gausvikbekken med fremføring av lokalveger under ny bru. To eiendommer blir berørt av støy og tilbys 
lokal støyskjerming. 
 

Naturmangfold  

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter i planområdet, men myrområdene har verdi for biologisk 
mangfold, både for hekkende vadere/våtmarksfugl og som del av stort sammensatt myrkompleks 
knyttet til Gausvikvatnet.  
 
Reguleringsendringen er vurdert til å ha tilnærmet samme effekt på myra som gjeldende plan. Med 
tiltak i prosjekteringen som skal sikre mot drenering av myra og bru (i stedet for kulvert) over 
Gausvikbekken anses ikke endringen til å gi økt negativ effekt på naturverdiene, sammenlignet med 
gjeldende plan. 
 
Med de tilpasninger som er gjort for å ivareta naturverdiene er reguleringsendringen vurdert til å 
komme i konflikt med forvaltningsmål for naturtyper eller arter, jamfør naturmangfoldloven (nml) §§ 4 
og 5. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig i forhold til vurdering av verdi og virkning av 
tiltaket på naturverdier (nml § 8). Kunnskap om naturverdier i området anses tilstrekkelig og med 
føringer om ivaretakelse av disse, gjør dette at føre var prinsippet ikke kommer til anvendelse (nml § 9). 

Endingen gir ikke økt samlet belastning på viktige naturverdier (nml § 10) sammenlignet med gjeldende 
plan. 
 
Kulturmiljø 

Av de 4 automatisk fredete kulturminnelokalitetene som er kjent innenfor foreslått omregulering, blir 3 
ivaretatt gjennom hensynssoner som sikrer at kulturminnene bevares, og ikke skades under 
anleggsperioden. Én av lokalitetene, Id 214632-1 (#60) i Gausvik, blir direkte berørt av tiltaket og kan 
ikke bevares.  

Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages 
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og 
beskjed gis til Troms fylkeskommune og Sametinget, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

Naturressurser  

Som vist i kapittel 5.1.8 er det registeret jordbruksverdier innen planområdet. 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). 
 
For nærmere beskrivelse av naturressurser, konsekvens og avbøtende tiltak vises det til delrapport, 
parsell 10 i statlig vedtatt reguleringsplan 
 

Reindrift 

Reguleringsendringen endrer ikke forholdene for reindrift. 

 

Massehåndtering 

Reguleringsendringen utvider områder for rigg- og anlegg med mulighet for midlertidig deponering av 
masser. Det er ikke regulert permanente deponier innen aktuelt planområde. 

Geologi 

Reguleringsplanendringen med ny plassering av tunnelpåhugget innebærer en forbedret løsning mht. 
geologiske forhold.  Bergoverdekningen blir raskt stor da åsen Nattmålshaugen reiser seg bratt, og man 
unngår å bygge tunnelen under Gausvikbekken, med det sikringsarbeidet det medfører. 

Geotekniske tiltak  

Det forventes ikke å bli behov for spesielle geotekniske tiltak i området. 
 
Skred- og drivsnøforhold 

Det forventes ikke å bli behov for spesielle skredsikringstiltak i området. 
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7.3 Vurdering av virkninger av tiltaket ved Tjeldsund bru 

Landskapsbilde 

Vegen kommer ut av tunnel ved dagens Tjeldsundbru og kobles på eksisterende veg over sundet. 
Tiltaket består av tunnelpåhugg med 20 meter portal og ca. 100 meter veg i dagen. Portalen trekkes ut 
til enden av forskjæringen. Påhugget blir liggende i et svært bratt og eksponert terreng som i dag er 
preget av store inngrep fra eksisterende veg. Dagens veg fra bruhodet stenges, men blir liggende som 
beredskapsveg. Fra Tjeldsundbrua skal det etableres gang- sykkelveg over tunnelportalen og til 
gammelvegen. Det største terrenginngrepet blir etableringen av gang- og sykkelvegen over 
portalområdet. 
 
Gang og sykkelvegen vil bli etablert med relativt høye bergskjæringer og fyllinger ned mot dagens vei. 
Gang og sykkelvegen legges på en høy fylling mot kulturminne-området. Dette medfører at en endrer 
karakteren på dette området betydelig. 
 

 
Figur 22 Skjermbilde av planlagt løsning, sett fra brua. 

 

 
Figur 23 Skjermbilde av portalområdet med gang- og sykkelveg på høye fyllinger og bergskjæringer, sett fra odden 
nord for brua. 

Nærmiljø og friluftsliv 

Reguleringsendringene innebærer ikke betydelige endrede forhold for nærmiljø og friluftsliv i 
permanent situasjon. I Gausvik vil ny E10 legges med bru over Gausvikvatnet, og 
lokalveger/adkomstveger føres under ny bru, slik at forbindelsen mellom Gausvik og Gausvikvatnet 
opprettholdes. Ved Tjeldsund bru legges det til rette for gangadkomst fra gang- og sykkelveg ned til 
strandsonen under brua. Gang- og sykkelvegen, og nytt fortau på del av brua, vil gi en bedre og mer 
trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende. 

 

Naturmangfold  

Planen er tilpasset slik at arealene som er viktigst for naturmangfold blir spart. Den lille dammen med 
kalkrikt vann går tapt, men denne anses ikke for viktigere enn å få fram trygg gang/sykkelløsning som 
planlagt. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig i forhold til tiltakets omfang og karakter 
(nml § 8). Planen gir ikke tap av arter eller naturtyper i strid med naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Det 
skal gjennomføres sjekk av fremmede, skadelige arter i området og dersom slike finnes skal det 
iverksettes tiltak som hindrer spredning av disse, jamfør forskrift om fremmede arter.  

 

Kulturmiljø 

Fire automatisk fredete kulturminnelokaliteter som er kjent innenfor foreslått omregulering, blir 
ivaretatt gjennom hensynssoner som sikrer at kulturminnene bevares, og ikke skades under 
anleggsperioden. 

Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages 
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og 
beskjed gis til Troms fylkeskommune og Sametinget, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

Naturressurser  

Endringen har ingen konsekvenser for naturressurser. 
 
For nærmere beskrivelse av naturressurser, konsekvens og avbøtende tiltak vises det til delrapport, 
parsell 10 i statlig vedtatt reguleringsplan 
 

Reindrift 

Reguleringsendringen endrer ikke forholdene for reindrifta.  

 

Massehåndtering 

Utvidelsen av rigg- og anleggsområder på begge sider av brua er smale felt, og er ikke egnet for 
lagring av større mengder masser. Planendringen regulerer ikke for permanente deponier. 
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Geologi 

Planendringen innebærer ikke behov for tiltak. 

Geotekniske tiltak  

Planendringen innebærer ingen nye momenter for geoteknikk. 
 
Skred- og drivsnøforhold 

Planendringen innebærer ingen nye momenter for skred- og drivsnøforhold. 

 

7.3 Naboer 

Konsekvens når det gjelder berørt bebyggelse, innløsning av bebyggelse, støy og vibrasjoner er det 
noen endringer fra statlig vedtatt reguleringsplan. Se under. 
 
Berørt bebyggelse 
Noe bebyggelse blir berørt av planforslaget. To bygninger kommer i konflikt med veganlegget og 
reguleres for innløsning. Det gjelder fritidsbolig på Gnr/bnr 30/62 og en sommerfjøs på Gnr/bnr 
30/20. 
 
En fritidsbolig på eiendom gnr 30/116, sør for brua, berøres av ny E10 i Gausvik ved nærvirkning. En 
bolig på eiendom Gnr/bnr 30/153, sør for brua blir også berørt med nærvirkning, uten at det vil kreve 
innløsning. Eiere tilbys lokal støyskjerming av utendørs oppholdsplass. 
 
Kapellet vil få anleggsområde nær sin eiendom, gnr/bnr 30/90. Ut over dette berøres hovedsakelig 
landbruksareal (LNFR formål, markert med L1 i plankartet). 
 
Innløsning av bebyggelse 
Planforslaget forutsetter innløsing av fritidsbolig på Gnr/bnr 30/62 og en sommerfjøs på Gnr/bnr 
30/20. 
 

7.4 Risiko og sårbarhetsanalyse  

Som en del av vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/Rv.83/Rv.85 ble det 
gjennomført risikoanalyse for hele strekningen. Det vises til en egen rapport «Risikoanalyse 
Hålogalandsvegen – Parsell 10 – Hårvika (tunnel AB) – rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru – kobling mot 
Tjeldsund bru». Rapporten er gjeldende for endringsforslaget, men på grunn av endringens omfang i 
Gausvik er det tatt en ny gjennomgang av sjekkliste for indentifisering av risikoforhold for å avdekke 
om endringene medfører justering av risikobildet.  

 

Vurdering av uønskede hendelser i forbindelse med tunnel er uendret i forhold til opprinnelig 
risikoanalyse. 

 

 

Tabell 1 ROS sjekkliste 

SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG 
IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD 

PARSELL 10 HÅLOGALANDSVEIEN 

SIKKERHETS-KRITISKE 
ORHOLD  

  

 

RISIKO-
FAKTORER 

SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO  

 

1 Logisk og lettlest Kryss, 
på/avkjøringer, 
kurver, gangfelt 

Er vegen 
forutsigbar for 
trafikantene? 

Vil bli mer logisk og 
lettlest enn i dag 

2 Informativ og ukomplisert Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking 

Gir vegmiljøet 
bare nødvendig 
informasjon? 

Lite forstyrrelser 
utenom vegmiljøet. 

3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde 

Er sikker fart et 
naturlig valg? 

Kan gi økt fart ved at 
vegen blir ny og bedre.  

4 Beskyttende barrierer Rekkverk, 
sideterreng 

Kan en 
feilhandling få 
alvorlige 
konsekvenser? 

Sikkerhetssystemer 
sikrer mot alvorlige 
konsekvenser. 

5 Fartsnivået tilpasset 
menneskets tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået 
under 30 km/t? 

Ikke gangfelt. Kryssing 
i kulverter og 
underganger. 

  Kryss Er fartsnivået 
over 50 km/t? 

Fart over 50 i kryss. 
Ingen slike kryss i 
endringsforslaget. 

  Veg med ÅDT 
større enn 4000 
utan 
midtrekkverk 

Er fartsnivået 
over 70 km/t? 

Fart over 70, men ÅDT 
under 4000 

  Harde hindre i 
sikkerhetssonen 
uten siderekkverk 

Er fartsnivået 
under 70 km/t? 

Hindre ryddes unna i 
sikkerhetssonen 

6 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden 
tilpasset 
trafikkmengden? 

Ok 
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  Variasjon Er det liten 
variasjon i 
trafikkmengden? 

Variasjon i 
trafikkmengde på 
sommeren. 

  Andel tunge 
kjøretøy 

Er andelen 
mindre enn 10%? 

Over 10 % - 21 % 

7 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar ihht. 
kravene? 

Ok 

8 Belysning Møteulykker Er andelen 
møteulykker 
liten? 

Liten andel 
møteulykker 

9 Registrerte ulykker på aktuell 
strekning eller tilsvarende 
veger 

Antall, type og 
alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 
personskader? 

Ulykkesdata – har kun 
data for eksisterende 
veg. 

10 Andre forhold  Miljø, støv, støy, 
forurensning med 
mer? 

Se sjekkliste fra 
kapittel 8.2. og tabell 8 
i opprinnelig analyse. 

   

Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn 

 

Det er kun foretatt justeringer i punkt 5 – kryss. Punkt 5 omhandler fartsnivået i forbindelse med kryss. 
Det er ingen kryss på E10 i endringsforslaget, tiltaket bidrar derfor ikke til økt risiko og kan settes i 
grønn kategori.  

 

I opprinnelig risikoanalyse for parsell 10 er det i en sjekkliste vurdert ulike uønskede hendelser på 
vegen (kap. 8.2).  

Det er vurdert at tiltak i reguleringsendringen ikke medfører flere hendelser eller økt risiko for 
hendelser vurdert tidligere med unntak av punkt 14 om støy og 17 kulturminner nær vegen. 

 

Tabell 2 ROS uønskede hendelser. Utsnitt fra tabell 7 i opprinnelig risikoanalyse for parsell 10. I kolonne for risiko 
er elementene vurdert til gul risiko for punkt 14 og 17, i opprinnelig analyse var de vurdert som grønn. 

UØNSKEDE HENDELSER I FORHOLD TIL VEG OG TUNNEL 
NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 

14 Støy Berøringspunkter støy To eiendommer blir 
liggende i gul 
støysone. 

17 Ytre miljø Kulturminner nær vegen Nærføring med 7, i 
tillegg må 1 

kulturminne fjernes 
som følge av tiltaket. 

 

Tunnelpåhugget forskyves og vegen blir derfor liggende i dagen forbi bebyggelsen i Lauklivegen i 
Gausvik. Dette medfører at bebyggelse på to eiendommer blir liggende i gul støysone og det må ses på 
skjermingstiltak av utendørs oppholdsplass. Punkt 14 endres fra grønn kategori til gul på grunn av at 
tiltak er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende støysituasjon for nærliggende bebyggelse.  

Punkt 17 omfatter kulturminner nær vegen, forlengelse av veg i dagen i Gausvik medfører nærføring 
med tre kulturminner i tillegg må det søkes om frigiving av et kulturminne som bli liggende midt i 
veglinja og ikke kan bevares. I området ved tunnelportalen ved Tjeldsund bru ligger det fire 
kulturminner, hvorav to ligger helt inntil veganlegget. Alle kulturminnene er sikret med 
båndleggingssone etter lov om kulturminner, et av de har i tillegg sikringssone bevaring kulturmiljø 
lagt inn i reguleringsplanen. Kulturminnene ligger nære vegen og anleggsområdet og det er viktig å 
sikre og synliggjøre kulturminnene i anleggsperioden. Dette bør tas inn i bestemmelsene. Punkt 17 
endres fra grønn kategori til gul på grunn av tiltak for å sikre ivaretakelse av kulturminnene i 
anleggsperioden er nødvendig.  

 

Yte miljø 

Forhold knyttet til ytre miljø er omtalt i kapittel 9.2.5 i opprinnelig risikoanalyse. I tabellen under er det 
kommentert momenter som er nye/justert i forhold til tiltak i reguleringsendringen. For de tema som 
har kommentar «uendret» gjelder opprinnelig vurderinger.  

 

Kulturminner Landskap Naturmangfold Naturressurser 

Det er registrert sju 
kulturminner innenfor 
planområdet for 
endringen. Seks blir 
liggende nært 
vegformålene, men 
ikke direkte berørt, 
mens ett må søkes 
frigitt som følge av 
planen. 

 

Kryssing av 
Gausvikbekken med 
bru muliggjør 
passering under på de 
to skogsveiene, 
samtidig som det gir 
rom for 
landskapsformer og 
vegetasjon under 
brukonstruksjonene.  

Veien blir lagt på høye 
fyllinger inn mot 
brukonstruksjonen, 
disse vil utgjøre 
fysiske og visuelle 
barrierer mellom 

Myrområdene innenfor 
planområdet har verdi 
for biologisk 
mangfold, både for 
hekkende 
vadere/våtmarksfugl 
og som del av stort 
sammensatt 
myrkompleks knyttet 
til Gausvikvatnet. Med 
tiltak i prosjekteringen 
som skal sikre mot 
drenering av myra og 
bru over 
Gausvikbekken anses 
reguleringsendringen 
ikke å gi økt negativ 
effekt på 

Det er registrert 
forekomst for 
industrimineral i 
nærheten av utvidelsen 
(Gausvik). Planområdet 
berører ikke denne 
forekomsten. 
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Gausvikvatnet og 
bygda Gausvik. 

 

Ved Tjeldsundbrua 
kommer vegen ut av 
tunnel. På hugget blir 
liggende i et svært 
bratt og eksponert 
terreng som i dag er 
preget av store 
inngrep fra 
eksisterende veg. Fra 
Tjeldsundbrua skal det 
etableres gang-
sykkelveg over 
tunnelportalen og til 
gammelvegen. Denne 
vil bli etablert med 
relativt høye 
bergskjæringer og 
fyllinger ned mot 
dagens vei. Gang- 
sykkelvegen legges på 
en høy fylling som 
medfører en betydelig 
endring av karakteren 
på området.  

 

naturverdiene, 
sammenlignet med 
gjeldende plan.  

 

I bergsiden ved 
tunnelportalen ved 
Tjeldsund bru er det 
marmorberg, registrert 
som naturtype rikt 
strandberg. Dette er 
areal med særlig rik 
vegetasjon og 
potensiale for rødlista 
arter. Inngrep på 
minimeres så mye som 
mulig.  

Nærmiljø og friluftsliv Skred, flom og ras Veg og vegmiljø Vann og avløp, 
strømlinjer ol. 

Veg blir liggende som 
en barriere mellom 
Gausvik og 
Gausvikvatnet, men 
tilgang sikres ved veg 
til utmark under ny 
bru. 

 

Uendret Endringen medfører en 
ny bru.  

Trafikksikkerhetstiltak 
på Tjeldsund bru, det 
reguleres fortau i 
forlengelsen av gang-
/sykkelveg ca. 300 
meter opp på brua. 

Hensynssone for 
høyspenningsanlegg 
videreføres inn i 
utvidelsen.  

 

Avbøtende tiltak for risiko og sårbarhet: 

Landskapsbilde: 

Følge anbefalinger i formingsveileder. 

Kulturmiljø: 

Alle kulturminner innenfor planområdet må merkes med midlertidig sperregjerder i anleggsperioden og 
de som utfører arbeid i området må gjøres kjent med kulturminnelovens bestemmelser for automatisk 
fredete lokaliteter. 

Det avbøtende tiltaket hjemles i reguleringsbestemmelsene. 

Naturmangfold: 

Vegens underlag og vegkroppens side opp mot myra bør utformes slik at vegtiltaket ikke kan drenere 
ut myra.  

Gausvikbekken med tilhørende kantsone bør sikres mot varige inngrep.  

 

Vurderinger i forhold til ytre miljø må tas inn i Ytre Miljøplan (YM-plan) for Hålogalandsvegen. 

Forutsatt oppfølging av avbøtende tiltak i bestemmelser og plankart er det ikke forhold ved ytre miljø 
som medfører risiko ved reguleringsendringen for denne parsellen.  

 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

Parsell 10 i Harstad kommune som omfattes av omreguleringen inngår i prosjekt E10/rv. 85 Tjeldsund-
Gullesfjordbotn-Langvassbukt.  Stortinget har besluttet at prosjektet skal gjennomføres som Offentlig 
Privat Samarbeid, heretter kalt OPS-prosjekt.  Statens vegvesen vil inngå en kontrakt med en OPS-
leverandør som skal prosjektere, finansiere, bygge, samt drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år fra 
vegåpning.  

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) med tilhørende Handlingsprogram 2018-2023 er prosjektet 
prioritert med planlagt byggestart i 2021. I NTP er prosjektet gitt en kostnadsramme på 8 700 mill 
2018-kroner, hvorav 7 550 mill i statlig finansiering og 1 150 mill i brukerfinansiering. 

Med bakgrunn i Handlingsprogrammet legger vi til grunn følgende fremdriftsplan: 

• Lokalpolitisk behandling av brukerfinansieringen gjennomført innen desember 2018 
• Reguleringsendringer, parsell 10, vedtas innen juni 2019. 
• Stortingsbehandling om finansiering og igangsetting innen desember 2019 
• Anskaffelse av OPS-leverandør med kontraktsignering innen mars 2021 
• Byggestart vår/sommer 2021 
• Vegåpning i 2025/2026 

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



Planbeskrivelse for Gausvik og Tjeldsund bru 

 

21 

 

HÅLOGALANDSVEGEN GAUSVIK – TJELDSUND BRU   

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være liten risiko knyttet til ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 
parsellen i hovedsak skal bygges ut i ny trasé. Trafikkavviklingen vil foregå på eksisterende veg. Noe 
anleggstrafikk på eksisterende veg må påregnes. Det vil være noe risiko knyttet til trafikkavvikling på 
begge sider av Tjeldsund bru og ved tilkopling mellom eksisterende veg og ny veg i Fauskevåg.  

 

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

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

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

 

Ytre miljø i byggefasen (YM)  

For innspill til YM- plan vises det til vedtatt statlig reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv 85 
Hålogalandsvegen. 

Vedrørende landskapshensyn: 

• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal en det som er nødvendig. Vegetasjon som skal 
bevares sikres med anleggsgjerde da dette vil kunne påvirke permanent omfang. 

• Unngå mellomlagring av masser i sidebratt terreng – smalt anleggsbelt. 

• Nær bebyggelsen bør anleggsområdet skjermes for innsyn. Anleggsområdene skal generelt 
holdes ryddige.  

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

• Riggområdene bør holdes ryddige. Det bør utarbeides riggplaner slik at ikke større areal enn 
nødvendig beslaglegges.  

• Anleggsveger bør anlegges slik at de ikke gir permanente terrenginngrep.  

• 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.     

 

          

9 Sammendrag av innspill  
Nedenfor følger en oppsummering av innkommende merknader i forbindelse med melding om oppstart 
av reguleringsendringene perioden mai – juni 2018 og melding om utvidet plangrense 21. september - 
22.oktober 2018.  

Mimenr. Journalført Avsender Merknad Svar fra SVV 

18/54796 - 12 24.05.2018 

Fra referat, 
oppstartsmøte 
med Harstad 
kommune 
07.05.18 

Gausvik:  

1. I forslag til ny arealplan er det 
avsatt et område til spredt 
boligbebyggelse i LNFR ovenfor 
påhugget. Dette må ivaretas og 
kommune oversender digitalt 
plankart over området.  

2. Det er frilutslivsinteresser i 
området mot Gausvikvatnet, 
disse må ivaretas.  

3. Reindriftas interesser må 
ivaretas.  

4. Det er mange kulturminner i 
området og som må ivaretas.  

 

Tjeldsund bru:  

1. Midlertidig deponi vil være 
delvis i sjø og det må derfor 
dokumenteres grunnforhold.  

2. Det er kulturminner i området 
og sannsynligvis flere. Det vil 
være behov for ytterligere 
undersøkelser.  

3. Naustene i området må 
ivaretas.  

4. Neset nord for brukaret er en 
viktig del av landskapet og 
dette må ivaretas. Det er viktig 
også i friluftslivssammenheng. 
Etter anleggsdriften må 
området tilbakeføres. Det kan 
derfor være mest 
hensiktsmessig å unngå 
inngrep på land, men benytte 
bukta til lagring.  

5. Det bør også vurderes å legge 
om vegen lengre nord og vest 
for å frigjøre mer areal langs 
eksisterende veg til anlegg og 
deponiareal.  

 

Gausvik: 
1. Tas til følge 
2. Menes ivaretatt 
3. Tas til følge. Statens vegvesen har 

vært i kontakt med 
reindriftsnæringa i planprosessen 

4. Tas til følge. Dialog med 
kulturminnemyndigheter i 
planprosessen 

 
Tjeldsund bru: 
1. Midlertidig deponi er tatt ut av 

reguleringsplanen 
2. Tas til følge. Statens vegvesen har 

vært i dialog med 
kulturminnemyndigheter i 
planprosessen 

3. Ingen av naustene berøres. 
Tilkomst til naustene ivaretas i 
anleggsperioden 

4. Tas til følge. Neset nord for 
brukaret tas ikke i bruk, hverken i 
anleggs- eller driftsfase. 

5. Tas ikke til følge. Veglinja endres 
ikke.  
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18/54796 -  27.06.18 

Troms 
fylkeskommune 

Stabssjef 

Til melding om oppstart: 

Planavdelingen hos stabssjefen gir 
en samordnet uttalelse fra Troms 
fylkeskommune på vegne av øvrige 
fagetater.  

Ingen merknader til Gausvik. 

Tjeldsund bru: Utvidet areal er en 
svært synlig del av 
landskapsrommet rundt brua, 
primært bør mellomlagring her 
unngås. Sekundært anmodes om at 
ev. mellomlagring begrenses slik at 
fjære/strandlinje på odden nord for 
bruhodet ikke ødelegges, og at 
området på en god måte kan 
istandsettes til opprinnelig form 
etter anleggsarbeidet. 

Tas til følge. 
Området nord for bruhodet skal ikke 
benyttes til mellomlagring.  
 
Bestemmelse sikrer tilbakeføring av 
midlertidig rigg- og anleggsområde. 

18/54796 - 48 23/10-18 

Troms 
fylkeskommune 

Stabssjef 

Til melding om utvida plangrense:  

Kulturminner 

Gausvik: Kommer i konflikt med 
flere kulturminner, men omfang er 
uklart. Er i dialog med SVV for å 
avklare konfliktnivået.  

Tjeldsund bru: Ser ut som 
kulturminner både sør- og 
nordsiden av bruhodet berøres. Se 
egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Friluftsliv og landskap: 

Tjeldsund bru: 

Har ikke kjennskap til bruken av 
området, men mener det framstår 
som attraktivt, med unntak av støy 
og dårlige parkeringsmuligheter.  
Positive til at gang- og sykkelveg 
skal forlenges inn på brua. Viser til 
at området er svært synlig, og 
oppfordrer til å vise særlig hensyn 
ved etablering av og tilbakeføring 
av midlertidig rigg- og 
anleggsområde. 

Innspillet menes ivaretatt.  
Kulturminner:  
Statens vegvesen har under hele 
prosessen vært i dialog med 
kulturminnemyndighetene.  
 
Gausvik: Det er 4 automatisk fredete 
kulturminnelokaliteteter innenfor 
foreslått omregulering. 3 ivaretas 
gjennom hensynssoner som sikrer at 
kulturminnene bevares, og ikke skades 
under anleggsperioden. Én av 
lokalitetene, Id 214632-1 (#60) i 
Gausvik, blir direkte berørt av tiltaket 
og kan ikke bevares.  
 
Tjeldsund bru: Fire automatisk fredete 
kulturminnelokaliteter blir ivaretatt 
gjennom hensynssoner som sikrer at 
kulturminnene bevares, og ikke skades 
under anleggsperioden. 
 

 

Friluftsliv og landskap:  

Gausvik: Ingen endrede forhold for 
nærmiljø og friluftsliv i permanent 
situasjon. Ny veg blir en barriere 
mellom Gausvik og Gausvikvatnet, som 
avbøtes med bru over Gausvikbekken 
med fremføring av lokalveger under ny 
bru.  

Tjeldsund bru: Det legges det til rette 
for gangadkomst fra gang- og 
sykkelveg ned til strandsonen under 
brua. Gang- og sykkelvegen, og nytt 
fortau på del av brua, vil gi en bedre og 
mer trafikksikker fremkommelighet for 
gående og syklende 

Bestemmelse sikrer tilbakeføring av 
midlertidig rigg- og anleggsområde.  

18/54796 - 46 22.10.18 Fylkesmannen i 
Troms 

Fylkesmannen i Troms har ingen 
merknader til de varslede 
utvidelsene av området i Gausvik og 
området ved Tjeldsundbrua.  
Rigg- og deponiområder: Ber om at 
det tas hensyn til håndtering av 
avløp slik at grunn og vassdrag ikke 
forurenses. Ved avslutning må 
terrengtilpasning og revegetering 
vektlegges og tilpasses omliggende 
terreng. 

Tas til følge  
Formingsveileder og planbestemmelser 
ivaretar terrengtilpasning og 
revegetering. 

18/54796 - 18 25.06.18 

Sametinget Til oppstart: 
Minner om uttalelse i forbindelse 
med forrige varsel 26.06.18 der det 
forutsettes at Statens Vegvesen har 
dialog med reinbeitedistriktene som 
berøres og at de får mulighet til å 
påvirke og samtykke i endringene 
slik at de fortsatt sikres tilgang til 
områdene.  
 
Sametinget registrerer at 
Vegvesenet har gjennomført møter 
med distriktene og oppfordrer til 
videre samarbeid vedrørende 
avbøtende tiltak og gjennomføring 
av planen. Det forventes at 
miljøoppfølgingsprogram 
gjennomføres som planlagt hvor 
tiltaket vil bli evaluert og fulgt opp 
med hensyn til reindriften. 

Tas til følge. 
Det vises til møte med Kanstadbotn/ 
vestre Hinnøy og Kongsvikdalen 
reinbeitedistrikt 23.01.18, og felles 
befaring med Kanstadbotn / Vestre 
Hinnøy og Kongsvikdalen 
reinbeitedistrikt 01.02.2018. 
 
Miljøoppfølgingsprogram er nedfelt i 
planbestemmelsene.  

18/54796 - 47 22.10.18 Sametinget Til melding om utvida plangrense:  
Gausvik: De varslede endringene 
kan få konsekvenser for ID 214625, 
registrert som automatisk fredet 
fangstanlegg med15 fangstgroper 
og 4 čillat/skyteskjul. Lokaliteten 
ligger på Digermulen, på en kolle 
opp for bebyggelsen i Gausvik.  
 
Tjeldsund bru: Utvidelsen i nord kan 
medføre konflikt med ID 214514, 
som er registrert som en tuft, og ID 

Menes ivaretatt. 
 
Gausvik: Det er 4 automatisk fredete 
kulturminnelokaliteteter innenfor 
foreslått omregulering. 3 ivaretas 
gjennom hensynssoner som sikrer at 
kulturminnene bevares, og ikke skades 
under anleggsperioden. Én av 
lokalitetene, Id 214632-1 (#60) i 
Gausvik, blir direkte berørt av tiltaket 
og kan ikke bevares.  
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214550, som er registrert som et 
ildsted. Særlig i sør er 
konfliktpotensialet høyt mellom det 
aktuelle rigg- og anleggsområdet 
og lokalitet ID 214518 (tufter, 
jordkjeller osv.), som strekker seg 
over store deler av arealet. 

Tjeldsund bru: Fire automatisk fredete 
kulturminnelokaliteter blir ivaretatt 
gjennom hensynssoner som sikrer at 
kulturminnene bevares, og ikke skades 
under anleggsperioden. 
 

18/54796 - 15 25.06.18 Forsvarsbygg Forsvarsbygg har ingen merknader 
til reguleringsendringer i disse 
parsellene. 

Tas til orientering 

18/54796-37 
og 38 

 

07.06.18 Tromsø 
museum - UiT 
 
 

Resultat fra marinarkeologisk 
befaring 
Ingen kulturminner i fjæra/sjø 
registret på Avløsningen hvor det 
planlegges mellomlagring/ deponi. 
Tromsø museum har derfor ingen 
merknader til forslaget.  
 

Tas til orientering 
Det er ikke lengre aktuelt å mellomlagre 
masser i området Avløsningen 
 
 
 

Det vises til andre ledd, §8 i 
kulturminneloven, og at arbeid må 
stanses, og Tromsø museum 
varsels, dersom det i forbindelse 
med tiltak skulle komme dukke opp 
funn av kulturhistorisk betydning.  

Tas til følge 

 

 

18/54796 - 53 01.11.18 Kystverket Kommentarene gjelder utvidelsen 
rundt Tjeldsund bru. Endringene 
gjelder behov for å etablere gang- og 
sykkelvei over brua, samt mulig rigg- 
og anleggsområde rett sør for brua. 
Kystverket gjør oppmerksom på det 
går en god del trafikk gjennom 
Tjeldsundet, og at det vil være viktig 
med involvering av Kystverket når 
tiltakene skal detaljeres.  
Utover dette har Kystverket ingen 
kommentar til forslaget. 

Tas til følge 
Kystverket vil tas med når tiltakene 
skal detaljeres i den videre 
planprosessen.  

18/54796 - 45 22.10.18 Torun Arvesen Foreslått utvidelse fører til avskjæring 
av adgang til sjøen. Adkomstvei på 
nordsiden av brufestet er i bruk som 
båthavn for to gårder på Leikvikfell. 
Forventer alternativ sjøtomt for 
båtene mens arbeid pågår. 
Forutsetter at areal på sørsiden av 
brua tilbakeføres til opprinnelig etter 
bruk, og at ny tilkomst til 
eiendommen etableres, da 
eksisterende sannsynligvis ikke vil 
kunne benyttes etter utbygging.  

Tas til følge 
Det skal tilrettelegges for adkomst til 
alle sjøtomter i anleggsporsessen.  
 

18/54796 - 15 20.06.18 Marita Andreassen, 
gnr. 30/ bnr. 49 

Gausvik: 
Ut fra mottatte skisser kan en se at 
utvidelsen av regulert område vil 
omfatte veien som fører til hytten 
som står på eiendommen, og til 
bygninger på naboeiendommene. Det 
forventes at vegvesenet ivaretar 
adkomst til de berørte eiendommene 
både under og i etterkant av planlagt  
arbeid, og at rigg og deponi plasseres 
slik at de er minst mulig sjenerende. 
Statens vegvesen må ta hensyn til 
naturen inkludert elven som vil bli 
berørt av det planlagte arbeidet. 

Tas til følge 
 
Vegvesenet har ivaretatt adkomst til 
de berørte eiendommer i Gausvik. 
Hensynssoner i plankart, og 
planbestemmelser ivaretar 
naturområder i Gausvik.  

18/54796 - 21 28.06.18 Ann-Kjerstin og Pål 
Dybvik, gnr.30/ bnr 
62 

 
De varslede regulerings endringene 
vil medføre store ulemper i form av 
støy  
Hytta ble anskaffet som et fristed da 
boligen er i et meget støybelastet 
(trafikk) område. Å ikke ha tilgang til 
dette «stille» område er en utfordring 
for eierne.  
 
Eiere av gnr 30/ bnr. 62 ber om at 
Statens Vegvesen overtar hytta og 
eiendommen slik at de kan bruke 
energi på en annen og roligere plass i 
årene som kommer. 

Tas til følge 
Siste endringer av veglinja medfører 
at eiendommen blir liggende i 
vegtraseen.  
 
Vedtatt reguleringsplan er et juridisk 
dokument som danner grunnlag for 
erverv av nødvendig areal og 
rettigheter for å gjennomføre 
reguleringsplanen. En reguleringsplan 
fastsetter fremtidig arealbruk for 
området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak, jf. 
plan- og bygningsloven § 12-4 
1.ledd. 
 
Når Statens vegvesen skal lage nye 
veg, erverver vi eiendomsretten til de 
arealer som trengs til bygging, drift 
og vedlikehold av vegen. Areal som 
erverves til vegformål skal følge 
reguleringsplangrensen i 
reguleringsplanen. Dette kalles 
grunnerverv.  
 
Dersom de ikke oppnås frivillige 
avtaler med grunneiere, kan areal og 
rettigheter erverves ved 
ekspropriasjon (tvungen avståelse). 
Ekspropriasjon kan vedtas av Statens 
vegvesen i medhold av veglovens § 
50. Erstatning for areal og rettigheter 
ved tvungen avståelse blir da fastsatt 
ved rettslig skjønn. 
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Statens vegvesen har laget en 
informasjonsbrosjyre som heter «Hva 
skjer når Statens vegvesen erverver 
grunn». Det er vanlig at berørte 
grunneiere og rettighetshavere får 
denne brosjyren når forhandlingene 
starter. 

 

 

10 Vedlegg 
1. Plankart E10 Gausvik datert 22.02.2019 

Plankart Tjeldsund bru datert 22.02.2019 
2. Planbestemmelser Gausvik og Tjeldsund bru 
3. Illustrasjonshefte med tegningsliste datert 25.01.2019 
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