
S TAT LI G R EG U LE R I N G S PL A N E 10/ RV.  8 5/RV. 8 3 KO N S E K V E N SU T R E D N I N G

SAMMENSTILT 
KONSEKVENSUTREDNING

Parsell 1-17 

Region nord 
Harstad kontorsted  
Vedtatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Dato: 20.07.2017 

Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes kommuner



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

2 

 

Innholdsfortegnelse 
 

1 Sammendrag .................................................................................................................................... 5 

1.1 Prissatte konsekvenser ............................................................................................................. 5 

1.2 Ikke-prissatte konsekvenser ..................................................................................................... 5 

1.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser .................................................... 6 

1.4 Lokale og regionale virkninger ................................................................................................. 6 

2 Innledning ........................................................................................................................................ 7 

2.1 Bakgrunn for tiltaket ................................................................................................................. 7 

2.2 Overordnede premisser og målsettinger for prosjektet ............................................................ 7 

2.2.1 Følgende effektmål er lagt til grunn for det ferdige prosjektet .............................................. 7 

2.2.2 Formingsveileder .................................................................................................................. 7 

2.3 Statlig plan ............................................................................................................................... 7 

2.4 Planprogram ............................................................................................................................. 7 

2.5 Metode og arbeidsfordeling ...................................................................................................... 8 

3 Eksisterende situasjon ...................................................................................................................... 9 

3.1 Vegens funksjon ....................................................................................................................... 9 

3.2 Dagens vegstandard ................................................................................................................. 9 

3.3 Trafikk ...................................................................................................................................... 9 

3.4 Trafikkulykker .......................................................................................................................... 9 

3.5 Godstransport .......................................................................................................................... 9 

3.6 Kollektivtransport ..................................................................................................................... 9 

3.7 Gange og sykkel ....................................................................................................................... 9 

3.8 Grunnforhold .......................................................................................................................... 10 

4 Referansesituasjonen (nullalternativet) ........................................................................................... 10 

4.1.1 Handlingsprogrammet 2014-2017 ..................................................................................... 10 

4.1.2 Vedtatte reguleringsplaner .................................................................................................. 10 

5 Beskrivelse av tiltaket – ny Hålogalandsveg .................................................................................... 11 

5.1 Undersøkelsesområdet ........................................................................................................... 11 

5.2 Uttak av parsell 15 (Evenes kommune) ................................................................................... 11 

5.3 Beskrivelse av parsellene ........................................................................................................ 14 

5.3.1 Sortland .............................................................................................................................. 14 

5.3.2 Kvæfjord ............................................................................................................................. 14 

5.3.3 Lødingen ............................................................................................................................. 16 

5.3.4 Tjeldsund ............................................................................................................................ 18 

5.3.5 Harstad ............................................................................................................................... 19 

5.3.6 Skånland ............................................................................................................................. 21 

5.3.7 Evenes ................................................................................................................................. 22 

5.4 Deponi og rigg ........................................................................................................................ 23 

5.5 Vegstandard og utforming ...................................................................................................... 23 

5.5.1 Veg- og tunnelklasser ......................................................................................................... 23 

5.5.2 Bruer ................................................................................................................................... 23 

5.5.3 Kryss ................................................................................................................................... 24 

5.5.4 Kollektivknutepunkt og kollektivtrafikk ............................................................................... 24 

5.5.5 Løsninger for gående og syklende ....................................................................................... 24 

5.5.6 Skråningsutslag og støttemurer .......................................................................................... 24 

5.5.7 Avlastet veg ......................................................................................................................... 24 

6 Prissatte konsekvenser ................................................................................................................... 25 

6.1 Metode ................................................................................................................................... 25 

6.2 Trafikk og tellepunkter ........................................................................................................... 25 

6.3 Transportmodell og beregnet trafikk ...................................................................................... 25 

6.4 Endret reisetid ........................................................................................................................ 26 

6.5 Trafikant- og transportbrukernytte ........................................................................................ 26 

6.6 Operatørnytte ......................................................................................................................... 26 

6.7 Budsjettvirkning for det offentlige .......................................................................................... 26 

6.8 Ulykker ................................................................................................................................... 27 

6.9 Støy ........................................................................................................................................ 27 

6.10 Luftforurensning ................................................................................................................. 27 

6.11 Skattekostnader .................................................................................................................. 27 

6.12 Usikkerhet ........................................................................................................................... 27 

6.13 Samlet vurdering ................................................................................................................. 27 

7 Ikke-prissatte konsekvenser........................................................................................................... 28 

7.1 Metode ................................................................................................................................... 28 

7.2 Landskapsbilde ....................................................................................................................... 28 

7.2.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 28 

7.2.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 28 

7.2.3 Reiseopplevelse ................................................................................................................... 29 

7.2.4 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 29 



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

3 

 

7.2.5 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 30 

7.2.6 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 32 

7.2.7 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 34 

7.2.8 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 36 

7.2.9 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 38 

7.2.10 Evenes kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 40 

7.2.11 Usikkerhet ....................................................................................................................... 42 

7.2.12 Samlet vurdering for tema landskapsbilde ....................................................................... 42 

7.3 Nærmiljø og friluftsliv ............................................................................................................. 43 

7.3.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 43 

7.3.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 43 

7.3.3 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 43 

7.3.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 44 

7.3.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 46 

7.3.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 48 

7.3.7 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 50 

7.3.8 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 52 

7.3.9 Evenes kommune: verdier og virkninger ............................................................................. 53 

7.3.10 Usikkerhet ....................................................................................................................... 55 

7.3.11 Samlet vurdering for tema nærmiljø og friluftsliv ............................................................ 55 

7.4 Naturmangfold ....................................................................................................................... 56 

7.4.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 56 

7.4.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 56 

7.4.3 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 56 

7.4.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 57 

7.4.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 58 

7.4.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 60 

7.4.7 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 61 

7.4.8 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 63 

7.4.9 Evenes kommune: verdier og virkninger ............................................................................. 64 

7.4.10 Usikkerhet ....................................................................................................................... 65 

7.4.11 Samlet vurdering for tema naturmangfold ....................................................................... 65 

7.4.12 Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 ................................................................ 66 

7.5 Kulturmiljø ............................................................................................................................. 66 

7.5.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 66 

7.5.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 67 

7.5.3 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 67 

7.5.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 68 

7.5.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 69 

7.5.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 71 

7.5.7 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 73 

7.5.8 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 74 

7.5.9 Evenes kommune: verdier og virkninger .............................................................................. 76 

7.5.10 Usikkerhet ....................................................................................................................... 77 

7.5.11 Samlet vurdering for tema kulturminner .......................................................................... 77 

7.6 Naturressurser ........................................................................................................................ 78 

7.6.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 78 

7.6.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 78 

7.6.3 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 78 

7.6.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 80 

7.6.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 82 

7.6.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 85 

7.6.7 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 87 

7.6.8 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 90 

7.6.9 Evenes kommune: verdier og virkninger .............................................................................. 92 

7.6.10 Usikkerhet ....................................................................................................................... 93 

7.6.11 Samlet vurdering for tema naturressurser ........................................................................ 93 

7.7 Reindrift .................................................................................................................................. 94 

7.7.1 Definisjon av tema og influensområde ................................................................................ 94 

7.7.2 Kunnskapsgrunnlag ............................................................................................................ 94 

7.7.3 Overordnet beskrivelse........................................................................................................ 94 

7.7.4 Sortland kommune: verdier og virkninger ........................................................................... 96 

7.7.5 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 96 

7.7.6 Lødingen kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 96 

7.7.7 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger ......................................................................... 97 

7.7.8 Harstad kommune: verdier og virkninger ............................................................................ 97 

7.7.9 Skånland kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 98 

7.7.10 Evenes kommune: verdier og virkninger .......................................................................... 99 



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

4 

 

7.7.11 Usikkerhet ....................................................................................................................... 99 

7.7.12 Samlet vurdering for tema reindrift ................................................................................. 99 

8 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser .......................................................... 99 

8.1 Usikkerhet og robusthet ....................................................................................................... 100 

9 Andre samfunnsmessige virkninger ............................................................................................. 100 

9.1 Lokale og regionale virkninger ............................................................................................. 101 

9.1.1 Metode .............................................................................................................................. 101 

9.1.2 Oppsummering av forventede virkninger av ny Hålogalandsveg ....................................... 101 

9.1.3 Usikkerhet ......................................................................................................................... 102 

10 Referanser ................................................................................................................................ 103 

Vedlegg: 

1. Metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger (utdrag fra håndbok V712) 
2. Vedtatte reguleringsplaner inkludert i nullalternativet 
3. Vurderte plasseringer av deponi og rigg – tabell og kart 
4. Resultater fra beregninger i transportmodellen 

  



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

5 

1 Sammendrag 
E10 Snubba-Gullesfjordbotn (104 km) inngår i en viktig transportkorridor i regionen. Mange strekninger 
på E10 har vesentlig lavere vegstandard enn det vegnormalene for bygging av ny veg angir.  

Store deler av riksvegene i prosjektområdet har dårlig vegstandard og stigninger. Dette fører til lang 
reisetid, høye kostnader og lite forutsigbar transport. Viktige mål for prosjektet er oppgradering av 
standard, eliminering av stigninger og reduksjon av avstandskostnader. Prosjektet omfatter i tillegg til 
E10 også rv. 83 inn mot Harstad byområde i nord (20) km, og rv. 85 til Sortland bru i vest (35 km). 
Strekningen som utredes, benevnes «Hålogalandsvegen». Den berører 7 kommuner og er totalt 159 km 
lang. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan. 

Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og gi reduserte miljøulemper. 

I henhold til planprogrammet for Hålogalandsvegen og metodikk i Statens vegvesens håndbok V712, er 
prosjektets prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurdert og oppsummert i en konsekvensutredning. 

1.1 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.  

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

Tabell 1-1. 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 *

* Parsell 15 er tatt ut av reguleringsplan. Samfunnsøkonomisk analyse er ikke oppdatert etter uttak av parsell 15 og 
prosjektkostnader antas derfor å bli lavere enn presentert i tabell 1-1. Se kapittel 5-2.  

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. 

1.2 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 1-2). Som følge av høring er det 
gjort endring i parsell 4,7 og 12. Disse påvirker konsekvens på naturmangfold, landskap og reindrift i 
positiv retning. Dette er ikke korrigert i sammenstilt KU.  

Tabell 1-2. Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser fordelt på kommuner. 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 

Null- 
altern. 

Landskaps-
bilde 

Nærmiljø 
friluftsliv 

Natur-
mangfold 

Kultur-
miljø 

Natur-
ressurser 

Reindrift 

Sortland 0 0 - - -/- - -/-- - 
Kvæfjord 0 -/-- 0/- --- - -/-- -- 
Lødingen 0 -/-- + --- - - -/-- --- 
Tjeldsund 0 --/--- -- ---- - - -/-- ---- 
Harstad 0 --/--- - ---- - - -- --- 
Skånland 0 -- + --/--- - -/- - - -- - 
Evenes 0 --- -- -- - - -- --- 
Samlet 
konsekvens 

0 Middels/stor 
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. 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 
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(verneområder) berøres i Skånland. Det er potensial for å redusere negativt omfang når endelige planer 
er klare og mer detaljerte avbøtende tiltak kan utarbeides. 

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 kan 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 blir fulgt, kan henholdsvis 400 daa fulldyrket 
jord, 75 daa overflatedyrket jord, 190 daa med areal registrert som innmarksbeite og ca. 1620 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, landbruk, reindrift og natur- og kulturmiljø. Det er sjelden at de ikke prissatte temaene samlet 
sett gir positiv konsekvens. 

1.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser  
Samlet vurdering av prissatte konsekvenser er negativ (netto nytte pr budsjettkrone er på -0,76) og 
samlet vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene er negativ. Dette plasserer prosjekt 
Hålogalandsvegen i en kategori hvor de samlede ulempene er større enn fordelene, og prosjektet kan 
derfor ikke anbefales ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering. 

1.4 Lokale og regionale virkninger 
I den samfunnsøkonomiske analysen er man ute etter å vurdere om prosjektets samlede nytte (fordeler) 
er større enn prosjektets samlede kostnader (ulemper) for samfunnet. Det vesentlige av nettobidraget til 
verdiskaping i samfunnet vil være fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Lokal og regional utvikling er ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, men handler om å synliggjøre 
hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi muligheter 
eller begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt og regionalt. Temaet er også ofte gjenstand for 
målformuleringer knyttet til store regionale og nasjonale samferdselsprosjekt.  

Det er gjennomført en utredning av lokale og regionale virkninger av Hålogalandsvegen. Konklusjonen i 
utredningen er at vegtiltaket oppfattes positivt for alle kommunene, selv om ikke alle synspunkt om 
trasévalg kan imøtekommes. Oppsummert gir planforslaget med ny og oppgradert veg stor positiv 
konsekvens for lokal og regional arealutvikling, og vurderes å være et bedre insitament for utvikling enn 
dagens veg. 

 

 

 

  



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

7 

 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for tiltaket 
Statens vegvesen startet høsten 2015 arbeidet med 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). Denne strekningen benevnes som «Hålogalandsvegen». Prosjektet 
berører syv kommuner i Nordland og Troms fylker og er totalt 159 km langt (Figur 2-1).  

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. 

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan. Strekningen deles opp i planleggingsparseller, 
men behandles som en helhetlig plan. 

På bakgrunn av prosess med alternative løsninger rundt flyplasskrysset i parsell 15, er det besluttet at 
parsell 15 tas ut av denne planen, men behandles videre gjennom en egen reguleringsplan (se kapittel 
5-2).  

 

Figur 2-1. Hålogalandsvegen i Nordland og Troms. 

2.2 Overordnede premisser og målsettinger for prosjektet 

2.2.1 Følgende effektmål er lagt til grunn for det ferdige prosjektet 

• Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og reduserte miljøulemper ved: 
o Redusert reisetid for næringstransport  
o Bedre regularitet og robusthet 
o Reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport  
o God tilrettelegging for lokalt næringsliv, reiselivsnæring og lokalbefolkning 
o Reduserte klimagassutslipp 
o Antall trafikkulykker skal reduseres 

• Vegnormalenes krav legges til grunn. 
• Krav om universell utforming, seilingshøyder, spesifikke krav fra Fylkesmennene og lignende 

legges til grunn. 

De viktigste effektmålene som er omtalt i KVU, er redusert reisetid for næringstransport og bedre 
regularitet og robusthet. 

Videre planlegging må legge vekt på måloppnåelse, netto nytte og ikke prissatte konsekvenser, der 
inngrep i forhold til reindrift, kulturminner og naturverdier utgjør de største konfliktene.  

2.2.2 Formingsveileder 

Statens vegvesen har en strategi for å sikre god arkitektur på det som planlegges, bygges og driftes. Det 
er derfor utarbeidet en formingsveileder med overordnede mål og formingsprinsipper for plassering og 
utforming av ny E10/rv.85/ r.v83 og tilhørende anlegg på strekningen (Statens vegvesen 2016a). 

Formingsveilederen definerer prosjektets estetiske ambisjonsnivå og skal være en overordnet veileder 
som sikrer god kvalitet og helhetlig utforming av vegen og veganleggets omgivelser. Veilederen skal sikre 
samspill med omgivelsene og ivareta og forsterke det lokale, samt å tilføre nye visuelle opplevelser for 
alle brukerne av veganlegget. 

2.3 Statlig plan 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet etter anmodning fra Samferdselsdepartementet 
at prosjektet skal behandles som statlig plan, brev av 22.12.14. Beslutningen innebærer at det er 
departementet som fastsetter planprogram og fatter endelig planvedtak istedenfor de respektive 
kommunene. Det har i denne saken blitt lagt opp til å starte rett på arbeid med 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. 

2.4 Planprogram 
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 (Statens vegvesen 2015). 
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Denne konsekvensutredningen er utformet for å dekke kravene som er stilt til utredning av 
Hålogalandsvegen. 

2.5 Metode og arbeidsfordeling 
Metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 (2014) er lagt til grunn. Det er utarbeidet en 
samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensene 
er beregnet/vurdert i forhold til et null-alternativ. Denne referansesituasjonen er beskrevet i kapittel 4.  

Metode for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er beskrevet nærmere i hhv. kapittel 6.1 og 7.1 og i 
vedlegg 1. 

Konsekvensutredningen er basert på fyldige sammendrag av selvstendige fagrapporter, hvor det mest 
beslutningsrelevante er vektlagt. Det vises til disse rapportene for ytterligere detaljer og større verdikart. 
Arbeidene er gjort av flere utøvere og er fordelt slik: 

Prissatte konsekvenser 

• Statens vegvesen (2016). Trafikk- og samfunnsøkonomisk analyse. Hålogalandsvegen. 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: 

• Statens vegvesen (2016). Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83. Fagrapport landskapsbilde for 
kommunene Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. 

• Sweco (2016). Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83. Fagutredning landskapsbilde for kommunene 
Sortland, Skånland og Evenes. 

Nærmiljø og friluftsliv 

• Sweco (2016). Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83. Fagutredning nærmiljø og friluftsliv. 

Naturmangfold 

• Ecofact (2016) Hålogalandsvegen. Konsekvensutredning naturmangfold.  

Kulturmiljø 

• NIKU (2016). E10/rv.85/rv.83 Hålogalandsvegen. Konsekvensutredning for deltema kulturmiljø. 

Naturressurser 

• Sweco (2016). Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83. Fagutredning naturressurser. 

Reindrift 

• Sweco (2016). Hålogalandsvegen E10/rv.85/rv.83. Sammenstilling av tema reindrift. 

 
Figur 2-2. E10 gjennom Skånlandsmarka. 
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3 Eksisterende situasjon 

3.1 Vegens funksjon 
E10 har 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 Evenes flyplass, de nærmeste 
jernbaneterminalene er Narvik og Fauske. Lofoten er et av de mest kjente reiselivsmålene i Nord-Norge 
og E10 er innfartsåre til Lofoten fra øst. Trafikken på vegene er størst på rv. 83 mot Harstad, med omkring 
4000 kjøretøy pr døgn (KVU 2012). Alle de tre vegene har strekninger med lav standard som fører til at 
reisetiden øker, og E10 har i tillegg 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 Universitetet 
i Nordland etablert i Bodø, i tillegg er det høgskoler i Harstad og Narvik. Harstad er den største byen i 
Hålogalandsregionen og har betydelig arbeidspendling fra kommunene rundt. I Ofoten og Sør-Troms er 
tungindustri og bergverk store næringer. 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 Fiskfjord – 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 vest for Tjeldsund bru og vest for Kåringen. 

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 hvert 3. år, og stengt veg 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 Trafikk 
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. 

3.4 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 ble etablert automatisk trafikk-kontroll (ATK) med 4 fotobokser i 2005 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. 

3.5 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 
distribusjonssentre 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 oppdrett, 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. 

3.6 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 arbeidsreiser og de som skal reise over lengre strekninger. Holdeplassene varierer 
veldig 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. 

3.7 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. Noen ganger er eneste tilbudet for 
myke trafikanter 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 for boliger.  

Eksisterende gang- og sykkelsystem har ulik kvalitet, men utfordringene er manglende løsninger for 
myke trafikanter.  
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3.8 Grunnforhold 
Grunnforholdene på hele strekningen mellom Sortland og Evenes 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 
3 Gode grunnforhold med unntak Løbergsbukta, der det er mindre 

stabile grunnforhold. 
4 Lødingen Gode grunnforhold 
5 (Tunnel) 
6 Varierende grunnforhold; stabile masser og mer ustabile områder 

med leire. To kvikkleireområder: Kåringosen og Djupfesthamn 
7 Varierende grunnforhold, stabile masser og ustabile områder med 

leire. 
8 Tjeldsund Gode grunnforhold 
9 Gode grunnforhold. Myr i området vest for Ulvikfjellet. 
10 Harstad Gode grunnforhold med unntak myrområde i Gausvik. 
11 Gode grunnforhold fra Leikvik til Litle. Fra Litle til Sørvik dårligere 

grunnforhold i form av leire.  
12 Delvis mindre stabil grunn med leire og myrområde - Nordvikmyra.  
13 Skånland Gode grunnforhold 
14 Gode grunnforhold med noen mindre myrområder langs traséen  
16 Evenes Antatt gode grunnforhold  
17 Mindre stabile grunnforhold i Bogen sentrum ned mot sjø, for øvrig 

gode grunnforhold 

4 Referansesituasjonen (nullalternativet) 
Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes med. 
Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (Ubetydelig). Konsekvensen av alternativet viser 
dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. 

Sammenligningsåret blir 20 år fra byggestart. Byggestart kan bli tidligst 2018, og må antas å bli senest i 
2020. Sammenligningsåret kan dermed settes til 2040. 

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

Dette inngår i nullalternativet: 

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

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

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

4.1.1 Handlingsprogrammet 2014-2017 

Her medtas ikke mindre TS-tiltak eller tiltak for opprettholdelse av standard.  

Tiltak som kan forventes å ha virkning og er besluttet gjennomført både i nullalternativet eller i vedtatt 
alternativ for prosjekt Hålogalandsvegen, er vist i tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Inkluderte tiltak (tall i mill. kr.) 

Fortausplater Rv85 Sortlandsbrua Statlige midler Annet (bompenger) Sum 

2017 5 31 36 

Behov fra 2018 25 0 25 

Sum 30 31 61 
 

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, se tabell 4-1). 

Standard opprettholdes på bruene og standard i Sigerfjordtunnelen skal regnes som oppgradert i tråd 
med tunnelsikkerhetsforskriften både i nullalternativet og i vedtatt alternativ. Det skal ikke medregnes 
breddeutvidelse av hverken bruene eller Sigerfjordtunnelen.  

Begge de store bruene og Sigerfjordtunnelen skal inngå i beregning av avstander, kjøretid og 
transportøkonomiske beregninger. 

4.1.2 Vedtatte reguleringsplaner 

Det vises til vedtatt planprogram for vedtatte reguleringsplaner i aktuelle kommuner. Den totale 
planstatusen for strekningen er ikke fullstendig kartlagt. Noen av disse planene er realisert, noen er ikke. 
I vedlegg 2 finnes en foreløpig oversikt over planer som direkte eller indirekte kommer i berøring med 
eksisterende veg. 
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5 Beskrivelse av tiltaket – ny Hålogalandsveg 
Til grunn for utredningen ligger kart over definerte undersøkelsesområder, tverrfaglig samling med 
gjennomgang av vegen, tiltaket presentert på C-tegninger, silingsrapport (SVV 2015) og formingsveileder 
(SVV 2016). 

5.1 Undersøkelsesområdet 
Undersøkelsesområdet er det arealet som vegtiltakene skal holdes innenfor. Undersøkelsesområdet 
mellom Sortland, Harstad og Evenes er delt inn i 16 parseller. Disse er vist på kart i figur 5-3. Tiltakene 
som er planlagt i hver enkelt parsell er nærmere beskrevet i kapittel 5.2.1 til 5.2.7. 

Parsellene er fordelt på strekninger under 10 km i de 7 involverte kommunene: 

- Parsell 1: Sortland 
- Parsell 2 og 3: Kvæfjord 
- Parsell 4, 5, 6 og 7: Lødingen 
- Parsell 8 og 9: Tjeldsund 
- Parsell 10, 11 og 12: Harstad 
- Parsell 13 og 14: Skånland 
- Parsell 16 og 17: Evenes 

 

 
Figur 5-1. Kjerringnesdalen i Sortland. 

 

5.2 Uttak av parsell 15 (Evenes kommune) 
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 2018-202. 

 

 
Figur 5-2. Tjeldsundbrua 
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Figur 5-3. Hålogalandsvegen; parseller i kommunene Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes. Merk at tidligere parsell 15 (Evenes kommune) er tatt ut av plan.  
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Figur 5-4. Noen planlagte landskapstiltak på Hålogalandsvegen. Kilde: Formingsveileder (Statens vegvesen 2016a). Parsell 15 er tatt ut av reguleringsplan, men presenteres i figur over.
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5.3 Beskrivelse av parsellene 

5.3.1 Sortland 

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

 
Figur 5-5 Oversiktskart vegparsell 1, Sortland kommune.  

Tabell 5-1. Vegparsell 1 Sortland. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 1 Sortland: Sigerfjordvegen x Rv85 – kommunegrense Kvæfjord (9,3 km)  

• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard. Sigerfjordkrysset inkl. undergang og 
kollektivknutepunkt reguleres av Sortland kommune.  

• Ingen nye kryss tilrettelegges.  
• Eksisterende undergang med lysløype Kjerringneset forlenges/fornyes. 
• Rasteplass Kjerringneset beholdes, avkjøring tilpasses. 
• Massedeponi ved Kjerringneset bevares og benyttes. 
• Avkjørsler vest for Kjerringnesdalsvatnet slås sammen, ny lokalveg. 
• Ny bru over Kjerringneselva. 
• Kryss med Langbakkvegen flyttes litt lenger øst, bussholdeplass, utfartsparkering sør for Rv. 85 og 

kjørbar veg under ny bru. 
• Avkjørsler nordover ved Kjerringnesdalsvatnet slås sammen/saneres. Lokalveg beholdes og 

videreføres. 

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

Ingen avlastet veg 

5.3.2 Kvæfjord 

I Kvæfjord er det definert to parseller, hver på ca. 10 km. Våtvoll utgjør skillet mellom disse to. 

 
Figur 5-6 Oversiktskart vegparsell 2, Kvæfjord kommune 

Tabell 5-2. Vegparsell 2 Kvæfjord. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 2 Kvæfjord: Kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll (10,45 km) 

• Standard H2: 8,5m bredde, 80 km/t, 1m brede skuldre, sikkerhetssoner: 7 m. 
• Ny veg i eksisterende trase fra kommunegrense Kvæfjord til Bømark, ny veg i ny trase på oversiden 

av bebyggelsen ved Bømark, forbi Grasneset og over bebyggelsen ved Våtvoll. 
• Omlegging av kryss i Langvassbukt; kanalisert kryss med venstresvingefelt 
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• Lokalt kollektivknutepunkt Langvassbukt (2 busser samtidig, parkering for bil, park&ride). 
• Nye bruer: over Langvasselva, over Bømarkelva, over Skjellneselva og over Våtvollelva, samt kulvert 

ved Litjevatnet. 
• Skredsikringstiltak: skredvoll og skredbasseng i Langvassdalen, 3 rasbasseng før Grasnesset, 

skredvoll på oversiden av ny veg ved Våtvoll. 
• Liten stopplomme/fotopunkt ved fossen i Våtvoll. 
• Anleggsvei Våtvoll. 
• Permanent deponi ved Våtvoll, D3.  
• Tilkoblingsveg med kryss mellom eksisterende og ny RV85 ved Våtvoll. 
• Avkjørsel mellom eksisterende og ny Rv85 ved Bømark. 
• Ensidig busslomme ved kryss ved tilkoblingsveg Våtvoll (park & ride). 
• Kontrollplass i Langvassbukt. 
• Tilrettelegging for tilkomst utmark i form av driftsavkjørsler/kulverter. 
• Tilrettelegging for adkomst til eiendommer og boliger i form av noen nye avkjørsler.  
• GS veg fra Viltkroa via undergang i kollektivknutepunkt i Langvassdalen.  

Ingen tiltak på avlastet veg. Eksisterende veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt omklassifiseres til privat 
veg. 

 

 

Figur 5-7 Oversiktskart vegparsell 3, Kvæfjord kommune 

Tabell 5-3. Vegparsell 3 Kvæfjord. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 3 Kvæfjord: Våtvoll - kommunegrense Lødingen (9,7 km) 

• Standard H2 frem til rundkjøring Gullesfjordbotn, deretter H3 til kommunegrense Lødingen. 
• Tunnel FG (tunnelprofil T9,5) ved Våtvoll: 1,52 km. 
• Ny veg i eksisterende trase fra Løbergsbukt til kommunegrense Lødingen. 
• Skredsikringstiltak: 2 skredvoller ved Litjevåtvoll, skredbasseng ved Brattelva. 
• 3 permanente deponi: på strandfylling i Løbergsbukt (D5), I Gullesfjordbotn ved kombinerte 

samferdselsformål (D6) og ved kommune/fylkesgrensa til Lødingen (D7). 
• Utfartsparkering i Løbergsbukt, etableres på område avsatt til midlertidig rigg- og 

anleggsområde etter anleggsperioden, samt på oversiden av vegen ved Vesterbotn. 
• Tilrettelegge for adkomst til fritidseiendommer i Løbergsbukt, via undergang/kulvert under ny 

veg.  
• Avkjørsel til campingplass i Gullesfjordbotn opprettholders og utbedres. 
• Driftsavkjørsler/kulverter for å tilrettelegge for tilkomst utmark. 
• Ny bru over elv i Løbergsbukt, over Lakselva og over Vesterelva, i tillegg til kulvert i Løbergsbukt 
• Regionalt kollektivknutepunkt Gullesfjordbotn/Lofastkrysset (4 busser samtidig, parkering for 

biler, park & ride). 
• Stor rasteplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset. 
• Døgnhvileplass i Gullesfjordbotn/Lofastkrysset. 

Ingen tiltak på avlastet veg. Eksisterende veg mellom Våtvoll og Løbergsbukt omklassifiseres til 
privat veg. 
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5.3.3 Lødingen 

I Lødingen kommune er det fire parseller; 4, 5, 6 og 7. En kort mellom kommunegrensen og Kanstadbotn 
(2,9 km). Tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden utgjør den største (10,2 km). Eksisterende veg 
(E10) mellom Kåringen og Fiskefjorden, hvor det planlegges utbedringer, er delt i to ca. 8 km lange 
parseller. 

 
Figur 5-8 Oversiktskart vegparsell 4, Lødingen kommune                     

Tabell 5-4. Vegparsell 4 i Lødingen. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 4 Lødingen: Grense Lødingen kommune/ Nordland fylke – tunnelpåhugg L i 
Kanstadbotn (2,9 km) 

• Utbedring etter H3 standard, veg i dagen 2,9 km. 
• Tilkoblingsveg Kanstadbotn/ adkomstveger Kanstadbotn. H1/A1. 
• Kryssløsning for trafikk mot Kåringen, fremtidig Fv85. 
• Ny bru over Austerdalselva. 
• Ny bru over Botnelva. 
• Utfartsparkering Kanstadeidet. 
• Tilrettelegge for kryssing, E10 for rein i området mellom utfartsparkering og 

kollektivknutepunkt. 
•  Avkjørsel fra framtidig Fv85 til fritidseiendommer vest for Botnelva.   
•  Ny avkjørsel/ driftsavkjørsel til fritidsboliger og gård i Kanstadbotn. 

• Ny bru over Botnelva i Kanstadbotn, benyttes som interimsbru. 
• Deponi ved grensen til Kvæfjord kommune (D7) og sør for påhugg L (D9). 
• Lokalt kollektivknutepunkt og snuplass, ordinært busstopp, mellom ny E10 og påkobling til 

fremtidig Fv85. 
• Riggområde i området for kollektivknutepunkt. 

 

 
Figur 5-9 Oversiktskart vegparsell 5, Lødingen og Tjeldsund kommuner.      

Tabell 5-5 Vegparsell 5 i Lødingen. Beskrivelse av tiltak.  

Vegparsell 5 Lødingen: Tunnelpåhugg L, Kanstadbotn – tunnelpåhugg P Fiskefjord (10,2 km) 

Tunnel LP 10,2 km. 

Eksisterende veg mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset omklassifiseres til fylkesveg. 
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Figur 5-10 Oversiktskart vegparsell 6, Lødingen kommune  

Tabell 5-6 Vegparsell 6 i Lødingen. Beskrivelse av tiltak.  

Vegparsell 6 Lødingen: Kåringenkrysset-Djupfest (8,3 km) 

• Utbedring av eksisterende veg til H2 standard  
• Kåringenkrysset flyttes ca. 400 m nærmere Lødingen, bygges med min U-H2 standard, 

kanalisert med venstresvingfelt og dråpeøy i sekundærveg 
• Vegen heves nord for Kåringenkrysset pga. klimatilpasning.   
• Omlegging av veg i Djupfesthamn, hvor det tilrettelegges for bru kombinert med fylling. Lengde 

avhengig av kvikkleirefunn.  
• Tilrettelegging for avkjørsel/ kryss til regulert næringsområde ved Grønnelvskjæran. 
• Utfartsparkering/ stopp ved Storvollvatnet, Lundli og Forneset.  
• Kjettingplass saneres. 
• Riggområde ved Breidablikk (tidligere masseuttak). 
• Gang/ sykkelvei kombinert samleveg i området Lundli, Solstad, Moshaugen.  
• Ny bru over Strandelva, Slåttdalelva og Djupfesthamn (kombinert med fylling).  
• Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses/saneres på hele strekningen. 
• Avkjørsler til boliger/ fritidsboliger og driftsavkjørsler ivaretas. 

Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant 

 
Figur 5-11 Oversiktskart vegparsell 7, Lødingen kommune 

Tabell 5-7. Vegparsell 7 i Lødingen. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 7 Lødingen: Djupfest – Fiskefjord (7,8 km) 

• Ny bru over Stielva 
• Utfartsparkering ved eksisterende rasteplass ved Oterberget beholdes som utfartsparkering og 

utsiktspunkt. Utfartsparkering Forvikneset. 
• Avkjørsel til næringsområdet Fiskøya 
• Skredsikring: 1) Forvika: Vegen flyttes ut og det etableres rasfangdam. 2) Kobbeneset langs 

traseens vestside: fangdam og skredvoll etableres. 3) Mølleelva: Fangdam mot sørpe- og 
flomskred 

• Deponi: Sjøfylling i Fiskefjorden (D11) 
• Riggområde ovenfor tunellpåhugg P 

Tiltak på avlastet veg: Ikke relevant.  
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5.3.4 Tjeldsund 

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

 
Figur 5-12 Oversiktskart vegparsell 8, Tjeldsund kommune. 

Tabell 5-8. Vegparsell 8 i Tjeldsund. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 8 Tjeldsund: Fiskefjord med tunnelpåhugg P og r, tunnel rX, tunnel ZÆ, til Kongsvik (9,1km) 

• Ny trase mellom tunellpåhugg i Fiskefjord, og tunnel rX mot Kongsvik, ny trase i dagen og bru i 
Kongsvikdalen over Storelva, tunnel ZÆ gjennom Kongsviktinden, ny trase i dagen til kryss i 
Steinbakkmyra og ovenfor tettstedet Kongsvik.  

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

• Kryssene etableres med venstre- og høyresvingefelt på hovedveg (E10) og dråpeøy i sekundærveg 
(Rv85 i Fiskefjorden og ny veg for tilkobling til eksisterende E10 i Kongsvik). I tillegg anlegges 
trekantøy i sammenheng med høyresvingefelt på E10. 

• Gjennomgående fremtidig Fv85 i bru over Dalelva med påkopling på østsiden av ny E10 Fiskefjord 
• Utfartsparkering på begge sider av Daleva tilknyttet sti og friluftsområder 
• Regionalt kollektivknutepunkt, 4 busser samtidig, park & ride, mellom ny E10 og fremtidig Rv85 
• Uttak av eksisterende gode grusressurser/ løsmasser til bruk i vegfylling 
• Mellomlagring av grus og vegetasjonsdekke   
• Deponi: Oppfylling på land ca. opp mot opprinnelig terrengnivå i gammelt grustak og 

vegskråninger ny E10, Fiskefjorden (D 10). Mellom fjellsiden og Kongsvikelva i Kongsvikdalen 
(D12).   

• Skred/ ledevoll og sikringsgjerde på vestsiden av tunellpåhugg r 
• Skredvoll på nordsiden av tunellpåhugg Æ 
• Nye bruer: Over Kongsvikelva/ Storelva – i Kongsvikdalen, over Dalelva vest (E10), over Dalelva øst 

(Rv85) og over Kongsvikelva (havarilomme og snuplass).   
• Snuplass på østsiden av Kongsvikdalelva tilknyttes skiløype/ turveg (Vegen benyttes i nødstilfeller) 
• Riggområder: I tilknytning til deponi D10 i Fiskefjorden, på begge sider av tunellpåhugg X, 

tunellpåhugg Z og tunellpåhugg Æ. På begge sider av traseen i Kongsvikdalen og på begge sider 
av traseen i Steinbakkmyra.   

• Skikulvert under E10 i Kongsvikdalen. Kulverten er ca. 3,5 m høy og ca. 5 m bred, tilstrekkelig for 
løypemaskin. 

• Lysløype og turvei inn i Kongsvikdalen følger under veibru og langs Kongsvikelva. 

Tiltak på avlastet veg: Omklassifiseres til fylkesveg. 

 

 

Figur 5-13 Oversiktskart vegparsell 9, Tjeldsund kommune. 
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Tabell 5-9. Vegparsell 9 i Tjeldsund. Beskrivelse av tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Harstad 

I Harstad er det tre parseller; 10, 11 og 12. Tjeldsund bru og Sørvik utgjør skillene. 

 
Figur 5-14 Oversiktskart vegparsell 10, Harstad kommune. 

 

Figur 5-15 Oversiktskart vegparsell 11, Harstad kommune. 

Vegparsell 9 Tjeldsund: Kongsvik - Hårvika, med tunnel ØÅ, til tunnelpåhugg A (6,8 km)  

• Utbedring til H3 standard i ny trase/ tunneler, veg i dagen til sammen 5,0 km, tunnel ØÅ 
(tunellprofil T 9,5) gjennom Ulvikfjellet 2,2 km, fram til tunellpåhugg A 

• Ny bru: Ulvikelva (ca. 65 m). 
• Tilrettelegge for turvei/ tursti under bru, langs Ulvikelva. 
• Lokalt kollektivknutepunkt (overgang mellom regionbusser og inntil 2 lokale busser). 
• Tilkoblingsveg mellom dagens og ny E10 med gang- og sykkelveg fra eksisterende gangveg ved 

Kongsvik skole fram til ny E10 og kollektivknutepunkt. 
• Bussholdeplass for skolebuss ved Kongsvik skole. 
• Riggområde/ midlertidig deponi: Tunellpåhugg Å ved Sæter. 
• Stopplomme og teknisk bygg etableres tilknyttet tunellpåhugg Å. 
• Snulomme før tunell ved påhugg Å og to ca. midt på strekningen mellom Sæter og Hårvik. 
• Eksisterende sti fra Sæter mot Ulvikfjellet legges om. 
• Kraftlinje må flyttes, går i framtidig vegtrase. 
• Deponi: Permanent deponi og midlertidig rigg- og anleggsområde på begge sider av 

tunellpåhugg Ø, og øst for kryssområdet i Ulvik (D13).  Permanent deponi ved Hårvikhalsen og 
tidligere masseuttak i Hårvik (D15). 

• Påkopling fra eksisterende til ny E10 i Kongsvik, T- kryss. 
• Påkobling til E10 fra eksisterende – fullkanalisert kryss med utgangspunkt i framtidig K3 ved 

Hårvika. 
• Ny avkjørsel til boligområde i Hårvik. 
• Etablering av undergang E10 (minimum fri høyde 4,6m og bredde 4,5m) til friluftsområder og 

muligheter til utfartsparkering i Hårvik. 
Tiltak på avlastet veg: Omklassifiseres til fylkesveg. 
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Tabell 5-10. Vegparsell 10 i Harstad. Beskrivelse av tiltak. 

 

Tabell 5-11. Vegparsell 11 i Harstad. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 11 Harstad: Rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru-Sørvik (7,3 km) 

• Standard H4. 
• Tunnel jN (tunnelprofil T10,5) fra rundkjøring i tunnel til Leikvik: 1,6 km 
• Ny veg i ny, øvre trase fra fra tunnelpåhugg N til Fauskevåg, deretter ny veg i eksisterende trase 

fra Fauskevåg til Sørvik. 
• Tilkoblingsveg mellom eksisterende og ny Rv83 med fullkanaliserte kryss ved Vollstad, 

Fauskevåg og Halsebø. 
• Kombinert samferdselsareal med parkering for vogntog dersom stengt Tjeldsund bru og 

kontrollplass for SVV og politiet ved kryssområde Vollstad. 

• Forbikjøringsfelt på Halsebømyra, profil 5279-6720 (1,45 km), med mulighet for midtrekkverk. 
• Permanent deponi i Leikvik (D19), ved Vollstad (D20) og ved Fauskevåg (D21). Midlertidig rigg 

og anleggsområde ved Halsebømyra sør og nord. 
• Tilrettelegging for samleveger for adkomst bebyggelse, jordbruksområder etc. på strekningen 

Leikvik-Vollstad, ved Fauskevåg og Halsebø. 

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveg for avkjørsler eiendommer, inkl. G-S veg 
(blandet trafikk). Noen sløyfer må omklassifiseres.  

 

 
Figur 5-16 Oversiktskart vegparsell 12, Harstad kommune. 

Tabell 5-12 Vegparsell 12 i Harstad. Beskrivelse av tiltak.  

Vegparsell 12 Harstad: Sørvik-Jektholtet/Ruggevika (8,5 km) 

• Standard H4. 
• Ny veg i eksisterende trase fra Sørvik til Melvik/Nordvik, ny veg i ny, øvre trase forbi Nordvik, 

og ny veg i eksisterende trase over Nordvikmyran frem til ny tunnel OP og ny ved i eksisterende 
trase til Jektholtet. 

• Tunnel OP/ny Mølnåstunnel (tunnelprofil T10,5): 0,68 km 
• Fullkanaliserte kryss i Sørvik og ved Brattberget. Planskilt kryss i Nordvik/Nordvikmyran sør. 

Det planskilte krysset etableres med av- og påkjøringsramper, samleveger, overgangsbru 
tilknyttet to rundkjøringer og tilkobling til forlenget Fv4. 

Vegparsell 10 Harstad: Hårvik (tunnel AB) - rundkjøring i tunnel Tjeldsund bru (inkl. kobling mot 
Tjeldsundbru (9,9 km) 

• Standard H3 frem til kryssområde for tilkoblingsvegen i Gausvik, deretter H4 fra Gausvik og 
mot Tjeldsund bru. 

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

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

• Ny veg i ny, øvre trase fra tunnelpåhugg B i Årbogen til tunnelpåhugg D i Gausvik 
• Tunnel Dj (tunnelprofil T10,5) fra Gausvik til rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru, 3 km. 
• Tunnel jJ fra rundkjøring i fjell ved Tjeldsund bru til Tjeldsund bru, 430 m 
• Permanent deponi ved tunnelpåhugg B i Årbogen (D16), ved gamle idrettsbanen i Årbogen 

(D31), og ved Haukebø (D17 og D32). 
• Kulvert for å ivareta lysløype og traktorveg i Årbogen, dimensjoneringshøyde: 4,8 m. 
• Nye bruer over Storelva, Årbogelva (2 steder), Gårdselva, i tillegg til noen kulverter. 
• Tilrettelegging for tilkoblingsveger mellom eksisterende og ny E10, inkl. fullkanaliserte kryss 

i Årbogen og Haukebø/Gausvik. 
• GS veg ved siden av tilkoblingsvegen Haukebø/Gausvik. 
• Parkering for vogntog dersom Tjeldsundbrua er stengt ved tilkoblingsveg i Gausvik. 
• Regionalt kollektivknutepunkt med plass til 4 busser samtidig, park&ride, ved tilkoblingsveg 

i Gausvik. 
• Rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru. 
• GS veg over tunnelportal jJ ved Tjeldsund bru. 
• Oppstillingsplass for nødetater, samt snuplass for vogntog utenfor tunnelportal ved 

Tjeldsund bru. 
• Parkering for biler ved eksisterende Rv83 ved Tjeldsund bru. 

Ingen tiltak på avlastet veg. Omklassifiseres til fylkesveg. 
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• Direkte adkomst til Kilkam idrettsanlegg fra Rv83 via nytt kryss. I tillegg ny gangbru for 
gående/syklende og små kjøretøy. 

• Adkomst Melvikhalvøya fra eksisterende Rv83 som føres under ny Rv83 i kulvert i Melvik. 
• Tilrettelegging for adkomst eiendommer og utmark ved Nordvik og Nordvikmyran i form av 

samleveger. 
• Forbikjøringsfelt Nordvikmyran (4 felt): Nordgående (1,8 km) og sørgående retning (1,4 km), 

med mulighet og anbefalt midtrekkverk. 
• Lokalt kollektivknutepunkt i Sørvik med plass til 2 busser samtidig, park&ride 
• Permanente deponi ved tunnelpåhugg Mølnastunnelen sør (D33) og nord (D34). 
• Nye bruer ved Sørvik nordre, Laukebakker og Gåssteinen, i tillegg til flere kulverter. 

Tiltak på avlastet veg: Ingen. Brukes som samleveger, GS veg (blandet trafikk). Omklassifiseres til 
kommunal veg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Skånland 

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

 
Figur 5-17 Oversiktskart vegparsell 13, Skånland kommune 

 
Figur 5-18 Oversiktskart vegparsell 14, Skånland kommune    
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Tabell 5-13. Vegparsell 13 i Skånland. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 13 Skånland: Tjeldsund bru-Elvemo (7,5 km) 

• Standard H3 (U-H2 fra Tjeldsund bru til og med kryss med Steinsland). Utbedring av eksisterende 
veg fra Tjeldsund bru til kommunegrense Evenes. 

• Utfartsparkering, hvileplass og kollektivknutepunkt (med plass til min. 4 busser samtidig og 
park&ride) ved Tjeldsundbrua Kro. 

• Undergang mot nordøst fra Tjeldsundbrua Kro, kombinert bruk atkomst for kraftselskap og tursti 
for utfart. 

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

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

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

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

N og kryss Elvemo. 

Ingen avlastet veg 

 

Tabell 5-14. Vegparsell 14 i Skånland. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 14 Skånland: Elvemo-kommunegrense Evenes (9 km) 

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

forbindelse med krysset, med plass til 2 busser samtidig og park&ride. 
• Riggområde ved Elvemokrysset. Ny bru over Trøseelva. 
• Undergang Soltun – Larsemyra beholdes/fornyes. 
• Rasteplass/hvileplass Kvitberget ivaretas og avkjørsler tilpasses. 
• Omlegging lokalveger og nye underganger mellom Kvitberget og Boltåskrysset. 
• Rigg og deponiområde ved Høgbergsmyra, vest for E10. 
• Ny kryssutforming med Fv. 824 Boltåskrysset. Utformes for modulvogntog. Lokalveg i undergang 

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

• Rigg og deponiområde ved Boltåskrysset, vest for E10. Ny utforming kryss Boltås sør. 
• Stopplomme på vestside av E10 ved kommunegrense bevares. 

Ingen avlastet veg 

5.3.7 Evenes 

Strekningen gjennom Evenes er delt i to parseller, 16 og 17, med ny tunnel vest for Bogen.  

 
Figur 5-19 Oversiktskart vegparsell 16, Evenes kommune. 

 
Figur 5-20 Oversiktskart vegparsell 17, Evenes kommune. 
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Tabell 5-15 Vegparsell 16 i Evenes. Beskrivelse av tiltak. 

 

Tabell 5-16. Vegparsell 17 i Evenes. Beskrivelse av tiltak. 

Vegparsell 17 Evenes: Bogen sentrum-Snubba (9,3 km) 

• Standard H3 (H1 gjennom Bogen sentrum). 
• Eksisterende veg blir lokalveg. Ny hovedveg sør for dagens. Ny lokalveg sør for denne igjen, 

med fortau mot sjøen.  
• Ny tunnel WR (ca. 2.3 km) fra sentrum til Lenvik, veg i ny trase mot Snubba og videre 

utbedring av eksisterende veg til parsellgrense. 
• Nytt rundkjøring i Bogen sentrum, med tilhørende kryss 
• Kollektivknutepunkt i Bogen sentrum, med plass til to busser og park&ride.  
• Støyreduserende tiltak og trafikksikkerhetstiltak i Bogen sentrum. 
• Tilførselsveg under anlegg/Riggområde ved tunnelpåhugg. Bruk av eksisterende veg i vest 

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

adkomstveg til bolig under. 
• Anleggsveg fra eksisterende E10 i Lenvika og opp til tunnelpåhugg R 
• Rasteplass og fotopunkt mellom tunnel og Jansbakken 
• Bekk i rør under veg Jansbakken. 
• Ny undergang for dagens E10 under ny E10 ved NAF øvingsbane. 
• Nytt kryss øst for NAF øvingsbane, kobling til dagens E10 som beholdes som lokalveg. 
• Permanent massedeponi øst for NAF øvingsbane. 
• Kryss med Snubbavegen vest flyttes litt lenger øst. Busslommer (Lenvikmark nord) og 

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

kryss beholdes. 

Ingen tiltak på avlastet veg.   

5.4 Deponi og rigg 
Det er planlagt 28 permanente deponier fordelt på de fleste parsellene, med unntak av parsell 5, 6 og 
16. Deponi er arealer hvor det tillates permanente terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og 
permanent lagring av overskuddsmasse, stein, jord- og myrmasser. En tabellarisk oversikt og kart for 
plassering av deponi finnes i vedlegg 3, i tillegg er deponiene omtalt under beskrivelse av parsellene i 
kapittel 5.2. Deponienes størrelse varierer fra ca. 6000 m2 til ca. 2 558 000 m2, hvor Fiskefjorden 
sjødeponi er det største. I vedlegg 3 finnes også kartfesting av riggområder. Dette er areal som kan 
benyttes som anleggs- og/eller riggområder så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette inkluderer lagring av 
masser, materialer, maskiner, utstyr og liknende. 

5.5 Vegstandard og utforming 

5.5.1 Veg- og tunnelklasser 

Ved bygging av ny veg skal vegnormalens kap. C Veger (håndbok N100) leggs 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 
5-18 vises standarder som legges til grunn for prosjektet. Vegklasser og vegbredder er basert på 
gjeldende vegnormal (N100 Veg og gateutforming). 

Tabell 5-17. Vegstandard som legges til grunn for prosjektet. 

Strekning Vegklasse Vegbredde (m) 

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

 H3 (90 km/t) 8,5 

Rv83 H4 (80 km/t) 10,0 

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

 H2 (80 km/t) 8,5 

*E10: U-H2 (60 km/t) ved Tjeldsund bru i Skånland og H1 (60 km/t) og vegbredde 8,5 m i Bogen i Evenes 

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. 

5.5.2 Bruer 

Bruer som krysser vassdrag skal være så lange at fyllingene ikke stenger igjen bekkedalene, slik at det er 
romslig med 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 skal 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.  

Vegparsell 16 Evenes: Lakså-Bogen sentrum, ny veg og tunnel (5,5 km)  

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

anleggsveg) 
• Ny bru over Storelva. 
• Riggområde, teknisk rom og havarilomme ved tunnelpåhugg. 
• Kulvert for gående og syklende under ny E10 i Bogen sentrum. 
• Niingsveien og Strandveien blir gjennomgående lokalveier. 
• 3 parallelle bruer over Strandelva. 

Tiltak på avlastet veg. 
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Håndbok N400 Bruprosjektering, legges til grunn. 

Nødvendige plastringer i forbindelse med landkar skal utføres i naturstein. 

5.5.3 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 tre rundkjøringer på strekningen. Disse er plassert i henholdsvis parsell 10 i Harstad kommune 
og 16/17 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 to rundkjøringer i Bogen sentrum, begge i 
tilknytning til nye tunneler.  

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

5.5.4 Kollektivknutepunkt og kollektivtrafikk 

Det vil bli fem regionale kollektivknutepunkt, elleve lokale kollektivknutepunkt og en rekke 
bussholdeplasser langs Hålogalandsvegen. Innhold og arealbehov vil variere, men utformingen av 
områdene bør 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. 

5.5.5 Løsninger for gående og syklende 

Løsninger for gående og syklende skal 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. 

5.5.6 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. 

5.5.7 Avlastet veg 

I tre kommuner vil ny Hålogalandsveg medføre at eksisterende veg avlastes (tabell 5-19). 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 5-18. 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 til eiendommer, 
inkl. GS-veg (blandet trafikk). Foreslås omklassifisert til kommunal veg.  

Ingen tiltak 

 

 

Figur 5-21. Dagens E10 over Kåringen skal omklassifiseres til fylkesveg.  
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6 Prissatte konsekvenser 

6.1 Metode 
I transportmodellen for beregning av de trafikale virkningene av utbyggingen, er alle parsellene i 
Hålogalandsvegen vurdert samlet. Inkludert parsell 15 som er tatt ut av reguleringsplan. 
Transportmodellen er en delområdemodell (DOM-Hålogalandsvegen med trafikantnytte-
/kollektivmodul) basert på den regionale transportmodellen (RTM) for region nord. Kvaliteten av 
transportmodellresultatene er vurdert opp mot tellinger på dagens veg.  

I transportmodellen blir trafikantnytten beregnet for spart tid og kostnad for de ulike trafikantgruppene 
og reisehensiktene. Verktøyene tar utgangpunkt i normale kjøreforhold. Spesielle problemer knyttet til 
fremkommelighet på vinteren med vær og føre blir det ikke korrigert for. 

Virkninger for offentlige budsjetter, drift og vedlikehold, miljø og trafikksikkerhet er beregnet i EFFEKT 
6.60. Trafikktall for beregning av ulykkeskostnader og miljø leses inn i EFFEKT fra transportmodellen. 
EFFEKT bruker også resultater fra transportmodellen for å sammenstille de totale prissatte virkningene i 
analyseperioden.  

Nytte og nettonytte vil variere på de ulike parsellene på prosjektstrekningen, men det er valgt å beregne 
de prissatte konsekvensene for hele strekningen samlet. Nytten vil i stor grad være knyttet til en samlet 
utbygging, og det vil være unaturlig å dele dette opp kommunevis. 

Forutsetninger 

I beregningene er det lagt til grunn at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2022, som dermed blir prosjektets 
sammenligningsår. Alle virkningene av prosjektet beregnes over en 40 års tidshorisont fra 2022 og 
neddiskonteres til sammenligningsåret. Alle kostnader og økonomiske størrelser oppgis i 2018-prisnivå. 

I beregningene er det forutsatt at alle parseller og strekninger ferdigstilles samtidig.  I praksis vil man få 
nytte av de ulike parsellene på ulike tidspunkt, og de ulike parsellene vil gi ulike trafikk- og 
nytteresultater.  

Metodikken og verktøyene forutsetter i stor grad ett felles åpningsår for alle prosjekter. Det er også en 
viss synergieffekt av de ulike parsellene samlet i forhold til parsellene enkeltvis. 

6.2 Trafikk og tellepunkter 
Det er 7 tellepunkter på strekningen. Disse er vist i tabellen og kartet nedenfor. Kartet i figur 6-1 viser 
tellepunkt og beregnet streknings-ÅDT (årsdøgn-trafikk) fra NVDB (Nasjonal vegdatabank). Streknings-
ÅDT er beregnet ut i fra de nærmeste tellepunktene på den aktuelle strekningen i NVDB. Det er litt variabel 
kvalitet på tellepunktene, men tallene er stort sett stabile over flere år (tabell 6-1). 

 

 

 

 

 

Tabell 6-1. Trafikktall i tellepunkter på Hålogalandsvegen, ÅDT (årsdøgn-trafikk). 

Sted 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kåringen sør       1257 1322 1283 1396 1128 
Kåringen Nord 

   
1505 1518 1544 1630 1668 

Kåringen Vest 
    

1784 
 

1915 1954 
Sørdalstunnelen 741 780 741 835 794 829 902 958 
Tjeldsund bru øst 3869 3917 4007 4076 3963 4215 4359 4338 
Vollstad fartstavle 4006 4066 4097 4200 4156 4338 4251 

 

Våtvoll nord fart 
 

1423 1432 1844 1233 1241 1315 1359 
 

 
Figur 6-1. Tellepunkter på Hålogalandsvegen og beregnet streknings-ÅDT (2015).  

6.3 Transportmodell og beregnet trafikk 
Basert på den regionale transportmodellen for Statens vegvesen Region nord (RTM-nord), er det etablert 
en delområdemodell, DOM-Hålogalandsvegen, som innbefatter analyseområdet og tilstøtende 
kommuner. Beregningsresultater er vist i vedlegg 4. En trafikkberegningsmodell vil ut i fra modellsonenes 
befolkning, arbeidsplassdata, bilhold, etc. beregne hvilken trafikk man vil ha mellom sonene i 
modellområdet fordelt på reisemiddel og reisehensikt. Soneinndelingen i modellen er grunnkretser. 
Trafikk internt i en grunnkrets vil ikke fremkomme i transportmodellen. Grunnkretsene i analyseområdet 
er til dels svært store, og lokalt vil man da får noe for lav trafikk i enkelte snitt. All trafikk skal i modellen 
til «ett punkt» i en sone, og vil ikke fordele seg langs den reelle bebyggelsen. 

Det er relativt stort avvik på Vollstad mellom tellinger og beregnet ÅDT (tabell 6-2). Trafikk i modellen 
stemmer bra med estimatet i NVDB ved Ruggevik og sør og øst for Tjeldsundbrua. Dette kan tyde på at 
det er noe lokaltrafikk som ikke modellen har med. 

Det er også beregnet 2015-trafikk og 2062-trafikk for utbygd Hålogalandsveg. I modellen er det da 
kodet inn nye veger og endrede fartsgrenser i henhold til planprogrammet. SSBs forventede midlere 
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prognose for befolkningsutvikling er lagt til grunn. Trafikken på E10/rv. 85/ rv. 83 vil øke med mellom 
400-500 kjøretøy/døgn. Det blir liten vekst fra Lødingen. Dette er en kommune som i SSBs prognoser vil 
ha liten befolkningsvekst frem til 2062. Beregningsresultater er vist på kart i vedlegg 4. 

Tabell 6-2. Sammenligning av tellinger i tellepunkt og beregnet trafikk for Hålogalandsvegen. 

Sted Tellinger (2015) ÅDT Beregnet ÅDT (2015) Avvik % 

Kåringen sør 1128 1070 -5 % 
Kåringen nord 1668 1720 3 % 
Kåringen vest 1954 1910 -2 % 
Sørdalstunnelen 958 1000 4 % 
Tjeldsund bru øst 4338 4140 -5 % 
Vollstad fartstavle 4251 3700 -15 % 
Våtvoll nord fart 1359 1360 0 % 

6.4 Endret reisetid 
Endret reisetid på utbygd Hålogalandsveg er beregnet med utgangspunkt i databasen 
visveg.vegvesen.no. Hastighet med ny fartsgrense og vegnormalstandard på alle nye veger er lagt til 
grunn. Kartet i figur 6-2 viser endringer av reisetider på ulike strekninger, med de prosjektene som er 
planlagt. Størst innkorting i reisetid er det mellom Gullesfjordbotn og Tjeldsundbrua, hvor forkortet 
reisetid er beregnet til 34 minutter. Mellom Tjeldsundbrua og Harstad blir beregnet reisetid 4 minutter 
kortere enn i dag, og til Snubba 3 minutter kortere, Mellom Gullesfjordbotn og Sortland blir besparelsen 
på 6 minutter. Dette betyr at på strekningen Sortland-Harstad eller Snubba blir reisetiden forkortet med 
nesten 45 minutter.   

 
Figur 6-2. Endringer av reisetid etter ferdigstilling av ny Hålogalandsveg 

6.5 Trafikant- og transportbrukernytte 
Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene som tilfaller brukerne av transportsystemet. 
Dette omfatter bilister, syklister, kollektivtrafikanter, gående og godstransportører. Trafikantnytten vil 
være knyttet til endringer i kostnader, samt endringer i tids- og kjøretøykostnader. Det er også beregnet 
en nytte for trafikanter som på grunn av redusert reisetid, ikke reiser med fergen Refsnes-Flesnes. Dette 
er vist i tabell 6-3. Positive tall viser en reduksjon i kostnader. Hovedbidraget for trafikantene er de 
reduserte tids- og kjøretøykostnadene for personbiler og godskjøretøy. Nytten for godskjøretøy er på ca. 
900 mill. Dette er en del av bilførernytten vist i tabell 6-3. 

Tabell 6-3. Trafikant- og transportbrukernytte Hålogalandsvegen 

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

Endring i millioner 
neddiskonterte kroner 

Bilfører  3 526  
Bilpassasjer            598  

Kollektiv 42 
Syklende 0 

Gående 3 
Ulempekostnader fergetrafikanter 53 

Sum nytte 4 222 

 

6.6 Operatørnytte 
Med operatørselskaper forstås selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskaper som 
bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Dette kan være kollektivselskap, parkeringsselskap, 
bompengeselskap og/eller fergeselskap. 

De sparte endringene av kostnader i prosjektet er så små at de har liten betydning og derfor ikke blir tatt 
med. I praksis er dette et null-sumregnestykke. 

6.7 Budsjettvirkning for det offentlige 
Budsjettkostnad for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Disse 
vil bestå av bevilgninger over offentlige budsjetter, inklusive endrede drift- og vedlikeholdskostnader 
som tiltaket fører til og de skatteinntekter som tiltaket genererer. Skatteinntekter er den overføring som 
er mellom privat og offentlig sektor som følge av avgifter på drivstoff og bilhold. Anleggskostnadene vil 
avvike fra kostnadsoverslagene. Dette skyldes at det i EFFEKT beregnes rentekostnader i anleggstiden 
m.m. 

Utbyggingen gir det offentlige en utgift på i overkant av 11 milliarder kroner. Endringene i overføringer 
skyldes endring av fergetilbudet Refsnes-Flesnes etter at Hålogalandsvegen er utbygd. En økning av 
antall meter veg som skal driftes, og en betydelig del av dette som tunnel, gir økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader. 
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Tabell 6-4. Beregnet endring av kostnader og inntekter for det offentlige ved bygging av ny Hålogalandsveg. Positive 
tall betyr forbedringer for samfunnet, negative tall er en økning av kostnad. 

Det offentlige Endringer i millioner 
neddiskonterte kroner 

Investeringer         -10 226  
Drift og vedlikehold             -766  

Overføringer 64 

Skatte og avgiftsinntekter             -314  
Sum budsjettvirkning       -11 243  

6.8 Ulykker 
Ulykkesstatistikk basert på personskadeulykker de siste 4 årene, i kombinasjon med forventet 
ulykkesfrekvens for vegtypen brukes til å beregne ulykkesrisikoen på dagens veg. Erfaringsdata med 
nyere veger danner grunnlaget for å anslå risikoen på planlagt veg. Prosjektet gir god effekt på ulykkestall 
for strekningen. Beregnede tall for reduksjon i ulykker er vist i tabell 6-5. 

Tabell 6-5. Endringer for ulike ulykkeskategorier i åpningsåret for Hålogalandsvegen. Positive tall angir reduksjon i 
ulykker. 

Ulykker i åpningsåret Endring 
Drepte (pers.) 0,15 

Hardt skadde (pers.) 0,76 

Lettere skadde (pers.) 5,48 

Personskadeulykker (antall) 4,35 

 

6.9 Støy  
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, er lagt til grunn (Tabell 6-6). 
Støyberegningene har tatt utgangspunkt i vegsituasjonen og trafikktall som fremskrives i 20 år. 
Beregningene er basert på Nordisk Beregningsmetode for veg- og trafikkstøy.  

Tabell 6-6. 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 17 bygg kommer innenfor rød sone. 282 bygg 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. 

6.10 Luftforurensning 
Jevnere kjørehastighet og redusert kjørelengde gir reduserte globale miljøutslipp. Beregnede, reduserte 
miljøbelastninger er vist i Tabell 6-7 for CO2 og NOx. 

Tabell 6-7. Endret miljøbelastning ved ny Hålogalandsveg. 

Miljøbelastninger  Endring (tonn/år) 
Global forurensning CO2  6 144 

Regional forurensning NOx  17 

6.11 Skattekostnader 
Budsjettkostnadene omfatter tiltakets innvirkning på offentlige budsjetter. Budsjettkostnaden innbefatter 
investeringskostnaden, rentekostnader i byggeperioden og skattekostnaden. Skattekostnaden er 
kostnaden ved å finansiere ett tiltak over offentlige budsjetter og er satt til 20 % av investeringen over 
offentlige budsjetter. I prosjektet er skattekostnaden beregnet til 2 248 millioner kroner.  

6.12 Usikkerhet  
For de samfunnsøkonomiske beregningene er det størst usikkerhet knyttet til investeringskostnadene. 
Denne er den klart største kostnads-/nyttekomponenten i beregningene. Det er gjort følsomhets-
beregninger for investeringskostnaden som gir en netto nytte pr. budsjettkrone på -0,84 og -0,63 på 
henholdsvis + 25 % og - 25% av investeringskostnadene.  

Den største nyttekomponenten er trafikantnytten. Trafikantnytten følger forventet trafikk og trafikkvekst 
i analyseområdet. Det er i beregningene ikke forventet store endringer i trafikken, og fylkesindeksen for 
trafikkvekst er brukt. For analyseperioden ligger denne på om lag 0,7 % i året.  En annen trafikkutvikling 
vil ikke ha så stor betydning for den samlede nytten da denne blir årlig neddiskontert. 

6.13 Samlet vurdering 
Utbygging av ny Hålogalandsveg gir positive virkninger for samfunnet ved reduksjon i antall ulykker og 
renere luft. Utbyggingen gir likevel totalt sett økte utgifter for samfunnet på 1,5 milliarder kroner, noe 
som i hovedsak skyldes skattekostnaden. 

Netto nytte er et uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er differansen 
mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av 
den definerte analyseperioden. 
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Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen pr. krone bevilget over offentlig 
budsjett.  Netto nytte for prosjektet er på minus 8,6 milliarder kroner og Netto nytte per budsjettkrone 
er på -0,76. Den negative nytten skyldes i hovedsak de relativt høye investeringskostnadene og det at 
forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. Prosjektet er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

7 Ikke-prissatte konsekvenser 

7.1 Metode 
Metodikk fra håndbok V712 (Statens vegvesen 2014), Konsekvensanalyser er lagt til grunn.  

Verdier knyttet til hver av de ikke-prissatte temaene er beskrevet for hver kommune. Verdifulle 
delområder/lokaliteter er avgrenset og gitt en verdi på skalaen liten – middels – stor verdi. Delområdene 
er vist på verdikart for alle tema unntatt reindrift. Kriterier for verdisetting av vist i vedlegg 1. 

Tiltaket, dvs. ny veg med tilhørende anlegg er «lagt over» verdiene og tiltakets omfang (påvirkning på 
verdiene) er vurdert. Omfang vurderes på en 7-delt skala fra stort positivt via intet til stort negativt 
omfang, se skala i vedlegg 1. 

Når verdiene er identifisert og omfanget av inngrepet vurdert, kan konsekvensgrad utledes fra 
konsekvensvifta. Denne finnes i vedlegg 1.Konsekvensgrad angis på en 9-delt skala fra meget stor 
positiv, via ubetydelig til meget stor negativ konsekvens.  

7.2 Landskapsbilde 

7.2.1 Definisjon av tema og influensområde 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på fagtradisjoner 
innen landskapsarkitekturen. Tema omhandler de visuelle, romlige og estetiske kvalitetene i omgivelsen 
og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelsen). 
Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Begrepet landskap er definert i Den europeiske landskapskonvensjonen og lyder slik: «Landskap betyr et 
område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, og samspill mellom, naturlige 
og/eller menneskelige faktorer.»  

Med influensområde menes i denne sammenhengen det området som blir visuelt berørt av det planlagte 
tiltaket. Avgrensingen for influensområdet for Hålogalandsvegen er basert på topografiske forhold ut fra 
hvor det antas at inngrepet vil ha størst visuell konsekvens. Det er vanlig å dele inn i nærvirkning og 
fjernvirkning. Det er rimelig å anta at det vil finnes områder innenfor influensområdet hvor inngrepet 
ikke har noen visuell betydning, likeså at det kan finnes områder utenfor det fastsatte influensområdet 
der man kan se tiltaket. 

7.2.2 Kunnskapsgrunnlag 

Landskapsvurderinger er gjort på grunnlag av befaringer i området, bruk av kart og flyfoto, fotografier 
fra befaring, digital 3D-modell og terrengsnitt (unntatt for kommunene Sortland, Skånland og Evenes). 
Det er gjennomført befaring i både planområdet og på steder med utsikt til det planlagte tiltaket, dvs. 
influensområdet. 
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7.2.3 Reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra eller langs vegen, og er først og fremst 
knyttet til landskapsopplevelsen fra bil og buss. Det er en målsetning for Hålogalandsvegen å gi 
trafikanten en særegen reiseopplevelse.  

Reiseopplevelsen vil variere med kjøreretningen. Variasjon i vær, lysforhold og årstid er faktorer som 
påvirker opplevelsen. Tett løvverk i sommermånedene kan hindre utsikt fra vegen mot det åpne 
fjordlandskapet samme sted som det vinterstid er godt utsyn. Mye av opplevelsesverdien langs 
Hålogalandsvegen er knyttet til det storslagne fjord- og fjellandskapet hvor værfenomen som tett tåke 
kan svekke opplevelsen betraktelig. For planområdet vil særlig den store kontrasten mellom midnattssol 
og mørketid påvirke reiseopplevelsen. 

Kriterier for en god reiseopplevelse kan være: rytme, ulike sekvenser med variasjon i opplevelser, samt 
oppleve landskapets særtrekk. Faktorer som påvirker reiseopplevelsen kan være oversiktlig og lesbart 
trafikkbilde; framkommelighet; vegens linjeføring; utformingen av sideterrenget; utsyn til omgivelsene; 
variasjoner og sekvenser i opplevelse; og fartsgrense. Reiseopplevelsen vurderes etter skalaen: Positiv – 
intet – negativ sammenlignet med reiseopplevelsen i nullalternativet. 

7.2.4 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Tiltakets influensområde i Sortland kommune omfatter områdene omkring vegen gjennom 
Kjerringnesdalen (figur 7-1). Sentrale deler av det for øvrig naturpregede området, er allerede bearbeidet 
i form av vegtiltak og kraftlinjer som løper delvis i samme trasé som vegen. Delområdets typiske U-
dalsnitt består av myrområde og elveleie i bunn, en stadig tettere bjørkeskog og et gradvis brattere 
terreng, før skogen avtar og fjellet blottlegges. Synsbildet krones av en intakt silhuett. Vegen ligger på 
en lav fylling nederst i dalsiden. Området preges av kontrasten mellom åpne og lukkede landskapsrom i 
dalens vestlige og østlige del.  

Kjerringnesdalsvatnet danner en flate i kontrast til de stedvis bratte dalsidene omkring. En liten elv renner 
herfra og ut i Sigerfjord og markerer et lavpunkt i dalen. Slik tydeliggjør vannveiene landformene i 
området. Den skiftende vannføringen bidrar til å synliggjøre naturens kretsløp. Naturens variasjon og 
dynamikk kommer også til uttrykk i vegetasjonens forandrede visuelle uttrykk gjennom året. Området 
omkring Sæterdalstindan nordøst i delområdet, er definert som inngrepsfri natur (1-3 km fra inngrep pr. 
januar 2013). Delområdene i Sortland kommune tildeles begge verdi i den øvre delen av skalaen, middels 
til stor.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i driftsfasen. 
Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveger og riggområder stedvis vil prege landskapsbildet. I 
tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, brytes med byggegroper, graving 
og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Sortland kommune er det primært de midlertidige riggområdene, samt tunnelportalen, deponier og 
vegens sideareal før istandsettelse, som vil skille landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle 
virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

 

 
Figur 7-1. Verdikart for delområder i Sortland kommune. 

Virkninger i driftsfase  

Tiltaket omfatter en utbedring av eksisterende veg som for en stor del innebærer breddeutvidelse, 
sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer. Virkningene forandrer ikke områdets 
visuelle karakter i vesentlig grad. 

De foreslåtte områdene for deponier i Sortland kommune er av en slik karakter at de kan tilføres nye 
veltilpassede inngrep uten at dette vil gi omfattende omfang. På grunn av det karaktergivende U-
dalsnittet bør deponienes høyde begrenses for ikke å bryte med landformen i vesentlig grad.  

Tabell 7-1. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Kjerringnesdalen – ytre del Middels/ 
stor 

Intet/lite 
negativt 

0 Utbedring av eksisterende 
veg som ikke forandrer 
områdes visuelle karakter i 
vesentlig grad 

1-2 Kjerringnesdalen – indre del Middels/ 
stor 

Intet/lite 
negativt 

0 Utbedring av eksisterende 
veg som ikke forandrer 
områdes visuelle karakter i 
vesentlig grad 

Samlet konsekvens Sortland for landskapsbilde Ubetydelig 
0 
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Tiltaket vil ikke endre områdets visuelle karakter i vesentlig grad og har dermed ubetydelig konsekvens 
for landskapsbildet i Sortland kommune.  

Viktigste avbøtende tiltak 

• Ved arrondering av terreng i forbindelse med istandsetting av bru over elva Storhøljet (omkring 
profilnummer 2450-2500) bør elvas forløp synliggjøres sett fra vegen. 

For generelle tiltak, se punkter om avbøtende tiltak i kapittel 7.2.5. 

Reiseopplevelse 

På strekningen mellom Kjerringneset og Sigerfjordtunnelen preges reiseopplevelsen av store landskaps-
rom som gradvis lukker seg eller åpner seg mot fjordrommet avhengig av kjøreretningen. Ny veg gjennom 
Sortland kommune vil følge dagens trasé, samtidig som omgivelsene i liten grad påvirkes av tiltaket.  

Reiseopplevelse vil samlet sett være tilsvarende som for dagens situasjon og vurderes derfor som intet. 

 
Figur 7-2. Dagens veg ligger på lav fylling gjennom Kjerringnesdalen i Sortland. 

7.2.5 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Utredningsområdet strekker seg fra Sigerfjordtunnelen til midt i Austerdalen og går gjennom et 
storskalalandskap som avgrenses av fjell i alle retninger. Den første delen av strekningen etter tunnelen 
går gjennom et dallandskap som gradvis åpner seg mot Gullesfjorden. Vegen følger Langvatnet, noe som 
forsterker følelsen av det åpne landskapsrommet. Nede ved Gullesfjorden åpner det seg et storskala 
fjordlandskap. Terrenget langs hele strekningen er sterkt sidebratt med en svært liten strandlinje. 
Vegetasjonen oppleves som svært frodig.  Vegen passerer gjennom, eller i nærheten av flere små bygder 

der bebyggelsen er en blanding av bolighus og små gårdsbruk. Nede i fjæresonen finner vi de 
karakteristiske røde naustene. Austerdalen strekker seg fra Gullesfjorden over mot Kanstadbotn. 
Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad romforløp, de topografiske 
forholdene på delstrekningen og vegens plassering i landskapet. Det bratte terrenget forsterker omfanget 
av inngrepene og gjør de svært eksponerte. Landskapsrommene er mange og smale, og ny inngrep vil 
være godt synlig fra andre siden av fjorden 

Innenfor utredningsområdet er det registrert ett område med spesielt gode visuelle kvaliteter, og ett 
område med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle kvaliteter som er 
representative for regionen og har fått middels verdi. 

 
Figur 7-3. Austerdalen retning Gullesfjordbotn. 

Virkninger i anleggsfase 

Konsekvenser i anleggsperioden er først og fremst knyttet til synlighet og nær- og fjernvirkning av 
området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innenfor plangrensen bli berørt av 
anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs traséen fjernes, og store 
fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket stedvis se svært dramatisk 
ut, og virkningene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente konsekvensene.  

Innenfor parsell 2 og 3 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er stort sett lagt på steder 
som kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god 
terrengbearbeiding og revegetering. Innenfor delområde 2-6/ 3-1 Litjedalen planlegges midlertidig 
massedeponi og riggområde. Disse tiltakene vil ha stor negativ påvirkning på delområdet i anleggsfasen. 
Den permanente virkningen av tiltaket vil være noe mildere, men tiltaket vil påvirke delområdet negativt. 
De karakteristiske flate myrene som preger delområdet forsvinner og delområdets karakter endres. 
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Figur 7-4. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune. 

Avlastet veg 

Tiltak på avlastet veg i Kvæfjord kommune har ingen kjente konsekvenser for tema landskapsbilde. 

Virkninger i driftsfase 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Kvæfjord er satt til liten til middels negativ konsekvens 
for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil forsterke eksisterende 
terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og kurvaturutbedringene vil gjøre vegen 

stivere og mer dominerende i landskapet. Ved tettstedene Langvassbukt, Bømark og Våtvoll er vegen lagt 
i ny linje i bakkant av bebyggelsen. Terrenget er flere steder svært sidebratt, og den nye veglinjen gir 
både store fyllinger og løsmasseskjæringer. Disse vil med tiden revegeters og bli en mer integrert del av 
landskapet, men vegen vil likevel være fysisk og visuell barriere og bidra til økt fragmentering av 
landskapet. Store deler av vegstrekningen går gjennom et storskala landskap som bidrar til å redusere 
det visuelle omfanget av vegen.  

Tabell 7-2. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Tabell 7-3 Kvæfjord 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1: Langvassdalen Middels Lite negativt  - Sidebratt terreng. Ny veg følger 
dagens trasé 

2_2: Langvassbukt Middels  Lite/Middels 
negativt 

 -/-- Veg i nytt terreng. 

2-3: Bømark Middels Lite/Middels 
negativt 

 -/-- Sidebratt terreng. Ny veg følger 
dagens trasé men legges i ny trasé bak 
bebyggelsen 

2-4: Bømark- Våtvoll Middels Lite/middels 
negativt 

 -/-- Sidebratt terreng. Ny veg følger 
dagens trasé 

2-5: Våtvoll Middels Middels 
negativt 

 -- Sidebratt terreng. Ny veg følger 
dagens trasé men legges i ny trasé bak 
bebyggelsen 

2-6: Litjedalen Middels/Stor Middels 
negativt 

 -- Veg i nytt terreng. Stor landskapsverdi 
knyttet til Nerfossen. Stort 
massedeponi 

3-1 Litjedalen Middels/stor Middels 
negativt 

--  Tunnelpåhugg og store areal til rigg 
og midlertidig deponi. 

3-2 Løbergsbukt Liten/middels Middels/stort 
negativt 

-- Store sjøfyllinger 

3-3: Løbergsbukt-
Gullesfjordbotn 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Sidebratt terreng. Ny veg følger 
dagens trasé 

3-4 Gullesfjordbotn Middels Lite positiv  +/++ Føringer for formspråk, materialbruk 
etc. gis i egen formingsveileder 

3-5: Austardalen Middels Lite negativt  - Ny veg følger dagens trasé  

Samlet konsekvens Kvæfjord Liten til 
middels 
negativ  

-/-- 
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Den nye veglinjen vil ha størst negativ konsekvens i delområde 2-6/3-1 Litjedalen og 3-2 Løbergsbukt. 
I Litjedalen er det områdets høye verdi og sårbarhet som er utslagsgivende. I Løbergsbukta gir den nye 
veglinjen svært store inngrep. Den nye fyllingen over Løbergsbukta og tunnelpåhuggene står i et 
disharmonisk forhold til omkringliggende anlegg. De nye sjøfyllingene er dårlig forankret i 
omkringliggende terrengformer og har et statisk uttrykk som visker ut noen av landskapets karaktertrekk. 
Det nye vegtiltaket vil bli dominerende i hele delområdet, men vil ha liten påvirkning på det overordnede 
landskapet, og vil trolig ikke være synlig fra motsatt side av fjorden. Etablering av rasteplass i 
Gullesfjordbotn og utsiktpunkt ved Våtvoll vil tilføre landskapet nye kvaliteter.  

Det er planlagt totalt fire deponier fordelt på parsell 2 og 3. D3 og D7 ligger eksponert til i landskapet, 
men området er egnet både med tanke på eksisterende terrengformer og mulighet for revegetering. D5 
innebærer en oppfylling av restarealet mellom ny og gammel sjøfylling, og gjør at vegtiltaket oppleves 
mer integrert i landskapet. Deponering av masser i dette området vil gi positiv konsekvens for 
landskapsbildet. D6 innebærer deponering av masser i et gammelt massetak i tilknytning til planlagt 
rasteplass.   

Viktigste avbøtende tiltak 

Generelt: 

• 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. Prinsipper for dette 
er vist som vedlegg til formingsveilederen.  

• 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. 

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

• Sidearealene bør revegeteres parallelt med at vegkroppen ferdigstilles. Strandsone- og 
randsonevegetasjon skal reetableres.  

• Deponering av overskuddsmasser bør som hovedregel skje i tilknytning til veglinja, som utslaking 
av sideareal eller oppfylling av restareal. For deponiene som ikke ligger langs veglinja bør form 
og høyde ha utgangspunkt i eksisterende terrengformer og forsterke eller fremheve disse. 
Deponering i myr og dyrkamark bør unngås 

• Utarbeide egne planer for massedeponiene som viser terrengutforming, høyder, snitt gjennom 
deponi og avrenning i tråd med prinsipper for utforming av deponi i formingsveilederen.  

Disse spesifikke tiltakene vil redusere omfanget av inngrepene: 

• I delområde 2-5 bør fyllinger for bro over Våtvollelva tilpasses terrenget slik at de inngår som en 
naturlig del av ravinen.  

• Tunnelportalen ved påhugg G i delområde 2-6 bør skråskjæres og tilpasses den ensidige 
fjellskjæringen.  

• De stor sjøfyllingene i Løbergsbukta og Raksebukta (delområde 3-2) bør formes og tilpasses 
terrenget slik at buktenes naturlige form ikke forsvinner. Arealet mellom ny sjøfylling i Raksebukta 
og dagens veg bør fylles opp og nytt terreng gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre 
former. Områdene revegeteres på lik linje med annet sideareal. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Kvæfjord kommune vil samlet sett ha økt reiseopplevelse sammenlignet med dagens 
situasjon. Dette skyldes utbedring av vegstandard, siktrydding og etablering av rasteplass i 
Gullesfjordbotn. Reiseopplevelsen vurderes derfor som svært god.  

7.2.6 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Parsellene i Lødingen kommune strekker seg fra Austerdalen til Fiskefjord og fra Kåringen kryss til 
Fiskefjorden. Landskapet består av både åpne storskalalandskap og kuperte småskalalandskap. 
Austerdalen er en typisk U-dal med flat dalbunn og bratte fjellsider. På veg ned mot Kanstadbotn åpner 
landskapet seg opp og man kommer inn i et mellomskala landskap preget av store terrasserte 
myrområder. Heggedalselva i ytterkant av landskapsrommet er vernet med vernegrunnlag urørthet. Fra 
Kåringen i retning Fiskefjorden inngår parsellen i storlandskapet Tjeldsundet. Landskapsrommet er smalt 
med bratte fjellsider på begge sider av sundet. Strandflaten er relativt bred, og preges av spredt 
bebyggelse og jordbruksarealer. Avstanden mellom fjord og fjellfot blir gradvis kortere, og i Fiskefjorden 
stuper fjellsiden rett i fjorden. Vegetasjonsbildet veksler mellom frodig bjørkeskog og tørre partier med 
lyng og småfuru. Felles for de delene av parsellen som inngår i et storskalalandskap er åpne 
landskapsrom med stor eksponering som gjør store terrenginngrep svært synlige. I de sidebratte 
områdene vil de topografiske forholdene bidra til å øke omfanget av tiltaket. Disse områdene anses å ha 
lav tåleevne for nye inngrep.   
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert fire områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, og tre 
områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle kvaliteter som er 
representative for regionen og har fått middels verdi. 

 

Figur 7-5. E10 gjennom Kanstadbotn. 
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Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen kan hele arealet innenfor plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av 
masser og riggområder. Vegetasjon langs traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende 
åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket stedvis se svært dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen 
vil være betydelig større enn de permanente konsekvensene.  

Innenfor parsell 4 er det planlagt en rekke mindre riggområder i tilknytning til de nye broene over 
Austerdalselva og Heggedalselva. Riggområdene er lagt på steder som kun gir konsekvenser i 
anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  

 
Figur 7-6. Verdikart for delområder i Lødingen kommune. 

Avlastet veg 

Tiltak på avlastet veg i Lødingen kommune har ingen kjente konsekvenser for tema landskapsbilde. 

Virkninger i driftsfase 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Lødingen kommune er vurdert til middels negativ (--) 
for landskapsbildet. Alternativet følger i stor grad eksisterende trasé, men vil forsterke eksisterende 
terrenginngrep som fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelsen og kurvaturutbedringene vil gjøre vegen 
stivere og mer dominerende i landskapet. Den nye veglinjen vil ha størst negativ konsekvens for parsell 
4, og da spesielt for delområde 4-2 Kanstadbotn. Over den verna Heggedalselva skal det anlegges to nye 
bruer. Bruene blir liggende svært tett. I tilknytning til tunnelpåhugg L anlegges kryss i flere plan med 
adkomstveg til eksisterende veg og hyttebebyggelse, samt lokalt kollektivknutepunkt og snuplass. 
Kryssområdet er arealkrevende, men ligger relativt lavt i terrenget og er delvis skult av vegetasjon og 
terreng. Det nye vegtiltaket vil likevel endre landskapskarakteren i delområdet noe. I parsell 6, i området 
mellom nytt og gammelt kryss mot Kåringen, er det planlagt store terrenginngrep i delområde 6-1 og 6-
2. Her vil det nye vegtiltaket være dårlig tilpasset landskapets steder og former, og vil bli svært 
dominerende. Delområdenes lave verdi gjør at konsekvensen likevel ikke blir større enn liten til middels 
negativ.  

Det er planlagt totalt tre permanente og ett midlertidig deponi innenfor parsell 4 og 7 Deponi D7 og D9 
er lagt til områder som terrengmessig egner seg godt for deponering, og deponiene kan integreres i 
landskapet uten påvirkning på områdenes landskapskarakter. D11 er planlagt som sjødeponi. Deponiet 
fyller hele Fiskefjorden og masser deponert på de grunne områdene vil være svært synlig fra 
omkringliggende områder. Tiltaket vil være dårlig forankret i landskapets former og elementer og 
utformingen er dårlig tilpasset omgivelsene.   

Tabell 7-4. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1: Austerdalen Middels Liten/Middels 

negativt  

-- Ny veg følger dagens trasé 

4-2: Kanstadbotn Middels/Stor Middels 

negativt 

 --/---  

5-1: Kanstadbotn Middels/Stor Lite negativt  -/-- Kun tunnelpåhugg 

5-2: Fiskefjorden Liten/Middels Lite negativt - Kun tunnelpåhugg Delområdet ligger i 
Tjeldsund kommune  

6-1: Tankhaugen Liten/Middels Middels/Stort 
negativt 

 -/--  

6-2: Kåringkrysset-
Kåringklubben 

Liten/Middels Middels/Stort 

negativt 

 -/--  

6-3: Kåringklubben 
- Berg  

Middels/stor Liten negativt  - Ny veg følger dagens trasé 

6-4: Berg- 
Djupfesthamn 

Middels Liten negativt  0 Ny veg følger dagens trasé 
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6- 5: Djupfesthamn Middels Middels 
negativt 

 -- Bro over Djupfesthamn gir negativ 
konsekvens for landskapsbildet.  

7-1: Djupfest-
Rødberget 

Middels Lite negativt  -/0 Ny veg følger dagens trasé 

7-2: Fiskøya vest Middels/Stor Lite negativt - Ny veg følger dagens trasé 

7-3: Ytre Fiskefjord Middels Lite negativt  -/0  Ny veg følger dagens trasé. 
Delområdet ligger i Tjeldsund 
kommune. 

7-4: Fiskefjorden  Liten/Middels Stort negativt  -- Området preges av store 
terrenginngrep. Sjødeponiet vil ha 
negativ påvirkning på delområdet. 
Delområdet ligger i Tjeldsund 
kommune.  

Samlet konsekvens Lødingen  Liten til 
middels 

(-/--) 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

For generelle tiltak vises det til kapittel 7.2.5. 

Forslag til stedsspesifikke tiltak som vil redusere omfanget: 

• Delområde 6-1 og 6-2: Den nye bergskjæringen mellom de to nye vegene fra Nyheim og nordover 
bør sprenges ned og restarealet mellom vegene slakes ut og revegeteres. 

• Delområde 6-4: Arealet mellom ny sjøfylling og dagens veg bør fylles opp og nytt terreng gis en 
utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene må revegeteres på lik linje med 
annet sideareal. 

• Delområde 7-2: Arealet mellom ny sjøfylling i Forvika og dagens veg bør fylles opp og nytt terreng 
gis en utforming som er tilpasset landskapets mindre former. Områdene må revegeteres på lik 
linje med annet sideareal. 

• Delområde 7-4: Landkar og fyllinger bør trekkes lenger unna Daleelva slik at buffersonen mot 
elva bevares. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Lødingen kommune vil samlet sett gi redusert reiseopplevelse sammenlignet med 
dagens situasjon. Dette skyldes etablering av tunnel mellom Kanstadbotn og Fiskefjord. Reiseopplevelsen 
for ny veg i tunnel (E10) er vurdert til dårlig. Reiseopplevelsen for utbedret veg langs Tjeldsundet (Rv85) 
er vurdert til svært god. 

7.2.7 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Utredningsområdet i Tjeldsund kommune strekker seg fra Fiskefjorden til Hårberget og inngår i et 
storskala fjordlandskap som strekker seg på begge sider av Tjeldsundet. Fjorden og de omkringliggende 

fjellene utgjør gulv og vegger i en rekke små og store landskapsrom som er et resultat av Tjeldsundets 
buktende strandlinje.  Terrenget er stedvis sterkt sidebratt. Bare en smal strandflate skiller fjellene fra 
fjorden. Inne i vikene er landskapet roligere med en større strandflate. Frodige daler som Sørdalen og 
Norddalen i Fiskefjord og Kongsvikdalen, Øverdalen og Håkadalen i Kongsvik gir landskapet mangfold 
og variasjon. Bebyggelsen ligger stort sett konsentrert i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. 
Landskapet i de bebygde områdene fremstår som en mosaikk av dyrka mark, spredt gårdsbebyggelse og 
boligfelt. I fjæresonen ligger de karakteristiske røde naustene på rekke.  Mellom bygdene dominerer 
skogkledte lier. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de 
topografiske forholdene som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert.  
 
Innenfor utredningsområdet er det registrert tre områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, og tre 
områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende områdene har visuelle kvaliteter som er 
representative for regionen og har middels verdi. 

 

Figur 7-7. Verdikart for delområder i Tjeldsund kommune. 
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Figur 7-8. Utsikt over Tjeldsundet mot Lødingen. 

Virkninger i anleggsfase 

For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knyttet til synlighet og nær- 
og fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innfor 
plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs 
traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket 
stedvis se svært dramatisk, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene.  

Innenfor parsell 8 og 9 er det planlagt flere riggområder. Riggområdene er lagt på steder som kun gir 
konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i stand med god terrengbearbeiding og 
revegetering.  

Det er planlagt midlertidige deponier i både parsell 8 og 9. Disse vil ha negativ påvirkning på 
landskapsbildet  

Avlastet veg 

Tiltak på avlastet veg i Tjeldsund kommune har ingen kjente konsekvenser for tema landskapsbilde. 

Virkninger i driftsfase 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Tjeldsund kommune er vurdert til middels negativ til stor 
negativ (--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen blir liggende i nytt terreng i bakkant av eksisterende 
trasé gjennom begge parsellene. Dette er delområder som i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. 
Terrenget veksler mellom kupert småskalalandskap og svært sidebratt storskalalandskap, begge med 
stor sårbarhet for mye inngrep. For delområdene 9-1: Steinbakkmyra og 9-2: Ulvik- Hårberget vil den 
nye vegtraséen medføre store terrenginngrep. Ny veg har en stiv kurvatur som i varierende grad tar 
hensyn til landskapets elementer og mindre terrengformer. Høye fyllinger og skjæringer gjør ny veg til 
et dominerende elementet i landskapet. Dagens veg beholdes som lokalveg, og man får en negativ 
fragmentering av landskapet.  

Innenfor parsell 8 og 9 skal det bygges en rekke tunneler og dette gir et stort masseoverskudd som 
ønskes deponert innenfor planområdet. Det er planlagt fem permanente deponier innenfor parsell 8 og 
9. D10 omfatter deponering av masser i det nedlagte massetaket i delområde 8-1 Fiskefjorden, og vil ha 
positiv påvirkning på landskapsbildet ved at det åpne massetaket settes i stand og området revegeteres. 
D12, D13 og D15 er lagt til områder som terrengmessig egner seg godt for deponering. Landskapets 
små og mellomstore terrengformer gjør at områdene har gode forutsetninger for å absorbere deponiene. 
Deponi D15 stekker seg over to ulike delområder. Deponering av masser i det nedlagte massetaket i 
delområde 9-3 Hårvikhalsen nedre vil ha positiv påvirkning på landskapsbildet ved at det åpne 
massetaket settes i stand og området revegeteres. Deponering av masser i delområde 9-4 Hårvikhalsen 
vil ha negativ påvirkning på landskapet.  

Tabell 7-5. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

8-1: Ytre Fiskefjord Middels Ikke relevant Ikke relevant Inngår i parsell 7. 

8-2: Fiskefjorden  Liten/Middels Lite negativt 0/- Istandsetting av 
eksisterende massetak vil 
ha positiv innvirkning på 
landskapsbildet.  

8-3: Kongsvikdalen Middels Lite/ Middels 
negativt 

 -- Tiltaket bryter med 
landskapets retning 

8-4: Steinbakkmyra Middels Middels/Stor 
negativ 

--/--- Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

9-1: Steinbakkmyra Middels Middels/Stor 
negativ 

 --/--- Tiltaket mangler 
forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

9-2: Ulvik- 
Hårberget 

Middels/Stor Middels 
negativt 

 --/--- Svært sidebratt terreng. 

9-3: Hårvikhalsen 
nedre 

Liten/Middels Lite negativt  - Nedlagt massetak 

9-4: Hårvikhalsen Middels/Stor   Berøres ikke av tiltaket. 

9-5: Hårberget Middels/Stor Lite til middels 
negativt 

-/-- Tunnelpåhugg 

Samlet konsekvens Tjeldsund Middels til 
stor negativ 

--/--- 
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Viktigste avbøtende tiltak 

For generelle tiltak vises det til kapittel 7.2.5. 

Forslag til stedsspesifikke tiltak som vil redusere omfanget: 

• Delområde 8-2: Kongsvikelva og elvas kantsone bør ikke berøres i anleggsfasen. 
• Delområde 9-1: Veglinja må optimaliseres for å redusere omfanget av skjæringer og fyllinger. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Tjeldsund kommune vil samlet sett ha redusert reiseopplevelse sammenlignet med 
dagens situasjon. Dettes skyldes de mange tunnelene og korte dagsonene på strekningen. 
Reiseopplevelsen for ny E10 er vurdert som mindre god.  

7.2.8 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Årbogen - Tjeldsundbrua  

Delområdets sørlige trasé strekker seg fra Årbogen til Tjeldsundbrua og inngår i storskalalandskapet 
Tjeldsundet. Dette er et typisk fjordlandskap der fjorden utgjør gulvet og de omkringliggende fjellene 
utgjør veggene i landskapsrommet. Terrenget er stedvis svært sidebratt. Spesielt området mellom 
Storenga/Fuglvika og Tjeldsundbrua hvor terrenget stuper rett i fjorden. Strandflaten er ofte smal, men 
inne i vikene er landskapet roligere og avstanden mellom fjord og fjellfot betydelig større. Bebyggelsen 
ligger stort sett konsentrert i mindre bygder og tettsteder nært fjorden. Landskapet i de bebygde 
områdene fremstår som en mosaikk av dyrka mark, spredt gårdsbebyggelse og boligfelt. Bebyggelsen 
ligger både på oversiden og nedsiden av vegen. Mellom bygdene er liene grønne og frodige av 
bjørkeskog. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye inngrep. Dette skyldes i stor grad de topografiske 
forholdene som gjør landskapet innenfor parsellen svært eksponert.  

Tjeldsundbrua- Kilbotn 

Parsellens nordlige trasé strekker seg fra Tjeldsundbrua til Kilbotn. Landskapet innenfor parsellen er 
svært variert, og spenner fra storskala fjordlandskap til kupert, småskala skog- og jordbrukslandskap.  
Første del av parsellen inngår som en del av det overordnede storskalalandskapet Tjeldsundet. Terrenget 
fra Tjeldsundbrua til Vollstad er svært sidebratt, og eksisterende veg skjærer seg inn i terrenget.  
Avstanden over sundet er kort, og terrenginngrep på begge sider er svært synlige. Fra Vollstad endrer 
landskapet karakter, og man kommer inn i et kupert småskalalandskap. Kystlinjen er buktende og fliket. 
Langs fjorden ligger store jordbruksområder, gårdsbruk og boligbebyggelse. Lenger inn er 
terrengformene kraftigere. Terrenget stiger jevnt før det stuper med mot våtmarksområder og 
jordbruksområder på den andre siden. Fra Sørvika til Nordvika er jordbruksarealene igjen konsentrert 
langs fjorden.  Fra Nordvika skifter landskapet igjen karakter, og går over i et storskalalandskap som 
veksler mellom skog- og fjordlandskap. Småskalalandskapet vurderes å ha lav tåleevne for inngrep. Det 
er lett å sprenge skalaen i landskapet og det svært kuperte landskapet gjør det vanskelig å oppnå en god 
terrengtilpasning.  

Innenfor utredningsområdet er det registrert tre områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, og to 
områder med noe reduserte kvaliteter. De resterende delområdene har visuelle kvaliteter som er 
representative for regionen og har middels verdi. 

Figur 7-9. Verdikart for delområder i Harstad kommune. 
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Figur 7-10. Rv. 83 mot Harstad. 

Virkninger i anleggsfase 

For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knyttet til synlighet, nær- og 
fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan hele arealet innenfor 
plangrensen bli berørt av anleggsarbeid, mellomlagring av masser og riggområder. Vegetasjon langs 
traseen fjernes, og store fyllinger og skjæringer blir liggende åpne. I anleggsperioden vil derfor tiltaket 
stedvis se svært dramatisk, og konsekvensene i anleggsfasen vil være betydelig større enn de permanente 
konsekvensene.  

Innenfor parsell 10,11 og 12 er det planlagt en rekke riggområder. Riggområdene er, med unntak av 
myrområdene, lagt på steder som kun gir konsekvenser i anleggsperioden så fremt områdene settes i 
stand med god terrengbearbeiding og revegetering.  

På Vollstad planlegges et 15 000m2 stort deponi. Deponiet har samme lokalisering som 
kollektivknutepunktet og ventelomme for tungtrafikk, og området er dermed sikret en skikkelig 
opparbeidelse etter endt bruk.  

Avlastet veg 

Tiltak på avlastet veg i Harstad kommune har ingen kjente konsekvenser for tema landskapsbilde. 

Virkninger i driftsfase 

Den samlede konsekvensen for ny veg gjennom Harstad kommune er vurdert til middels til stor negativ 
(--/---) for landskapsbildet. Den nye vegen varierer mellom å ligge i nytt terreng og å følge eksisterende 
trasé. På strekningene der ny veg følger dagens trasé vil økt standard forsterke eksisterende inngrep som 
fyllinger og skjæringer. Breddeutvidelse vil gjøre vegen mer dominerende i landskapet og vegens 
barrierevirkning øker. Dette gjelder strekningen fra Vollstad til Ruggevika. De største konsekvensene 
finner man for delområdene der vegen ligger i nytt terreng. For delområde 10-4 Haukebø- Gausvika og 
10-5 Gausvikvatnet, 12-1 Sørvika – Nordvika og 12-2 Bjørnhågen - Nordvikmarka vil tiltaket gi stor 
negativ konsekvens. Dette er delområder som i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. Terrenget er 
småkupert og stedvis sidebratt med liten skala og har stor sårbarhet for nye inngrep. I alle delområdene 
vil den nye vegtraseen medføre store terrenginngrep, og vegtiltaket vil være dårlig tilpasset og forankret 
i landskapets terrengformer og elementer. Høye tosidige fyllinger og skjæringer og svært arealkrevende 

løsninger, gjør ny veg til et dominerende elementet i landskapet. Stedvis sprenger vegen skalaen i 
landskapet.  

Det er planlagt totalt ti deponer fordelt på tre parseller. Deponiene D16, D19 og D21, og D34 er alle lagt 
til områder som terrengmessig passer godt, men størrelsen på deponiene og deponering i myrområder 
eller på dyrka mark gir de foreslåtte deponiene negative konsekvenser. D17, D32 og D33 er lagt til et 
småkupert område godt egnet for deponi. Deponiet ligger i tilknytning til ny veg og elle tunnelpåhugg. 
D20 er lagt til et område som skal benyttes som kollektivknutepunkt og ventelomme for tungtrafikk, og 
området egner seg godt for deponering. D20 har liten til ingen påvirkning på landskapet. D31innebærer 
oppfylling av den ene idrettsbanen i Årbogen til tilstøtende terrenghøyde.  

Tabell 7-6. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

10-1: Hårberget Middels/Stor Middels 
negativt 

-- 
 

10-2: Hårvikhalsen Middels/Stor Middels 
negativt 

-- 
Vegen ligger lett i landskapet. 

10-3: Årbogen-
Haukebø 

Middels Middels 
negativt 

-- 
Sidebratt terreng. Tiltaket er 
arealkrevende.  

10-4: Haukebø- 
Gausvik 

Middels/Stor Middels/Stort 
--- 

Tiltaket mangler forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

10-5: Gausvikvatnet Middels/Stor Middels/Stort 
--- 

Tiltaket mangler forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

10-6: Tjeldsundbrua Liten/Middels Middels 
negativt 

 

-/-- 

Området preges av store 
tekniske inngrep.  

11-1: 
Skogsområdene 
Leikvika- Fauskevåg 

Middels Middels/ Stor 
negativt  

 

--/--- 

Tiltaket mangler forankring i 
omkringliggende 
terrengformer. 

11-2: Vollstad Middels Lite negativt 

 
- 

Ny veg følger dagens trasé 

11-3: Brokvika Middels Liten/Middels 
negativ 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

11-4: Ramnfløya Middels Lite/middels 
negativt  

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

11-5: Sørvika-
Nordvika 

Middels Middels 
negativt 

-- 
Ny veg følger dagens trasé  

12-1: Sørvika-
Nordvika 

Middels Stort 
--- 

Tiltaket sprenger landskapets 
skala 



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

38 

 

12-2: Bjørnhågen - 
Norvikmyra 

Middels Stort 
--- 

Tiltaket sprenger landskapets 
skala. 

12-3: Nordvikmyra Middels Lite/middels -/-- Ny veg følger dagens trasé 

12-4: Bjørnåsen Middels/Liten Lite negativt -/0 Ny veg følger dagens trasé 

12-5: Kilbotn Middels Lite negativt -/0 Ny veg følger dagens trasé 

12-6: Kilbotn- 
Ruggevika 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

12-7: Ruggevika Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- 
Ny veg følger dagens trasé 

Samlet konsekvens Harstad Middels til 
stor negativ 

--/--- 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

For generelle tiltak vises det til kapittel 7.2.5. 

Forslag til stedsspesifikke tiltak som vil redusere omfanget: 

• Delområde 10-4 og 11-2: 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. 

• Delområde 10-5: Det bør etableres en lang portal, 200 meter, fra påhugg D i retning Haukebø. 
Terreng over portal bør tilbakeføres og revegeteres. 

• Delområde 11-1: Senking av veglinja i områder bør gjøres der hvor det nye vegtiltaket ligger høyt 
i terrenget og mangler forankring i landskapet, eventuelt oppfylling av terreng på innsiden av 
veglinja. 

• Delområde 12-2 og 12-3: Nordvikelva blir liggende under flere store vegfyllinger. Elvestrengen 
bør flyttes mot sør slik at den blir liggende utenfor terrenginngrepet og reetableres med naturlik 
kantsone. Dette kan redusere omfang og konsekvens noe. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Harstad kommune vil gi redusert reiseopplevelse sammenlignet med dagens situasjon. 
Dette skyldes etablering av nye tunneler og reduksjon i opplevelsesverdi når vegen legges utenom 
tettstedene. Reiseopplevelsen regnes som god.  

 
Figur 7-11. Rv. 83 ved Vollstad. 

7.2.9 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Skånlands verdier for fagtema landskapsbilde er sammensatt (figur 7-13). I hele kommunen bidrar 
vegetasjonen, som består av eldre og ung løvdominert skog og enkelte myrområder, til å synliggjøre 
naturens kretsløp gjennom vegetasjonens visuelle forandringer. 

Området som ligger i tilknytning til Tjeldsundet preges av storskala, forholdsvis slake landformer og 
forankres som en del av fjordens store, åpne landskapsrom. Nærheten til fjorden og kontrasten mellom 
land og vann er av stor betydning for dette landskapets karakter og karaktertrekkenes styrke, som gis 
stor til middels stor verdi. 

Skånlandsmarka og området omkring Trøsen og Stormyråsen fremstår derimot uten sterke karaktertrekk 
og preges av veganlegget. I de sørlige delene av disse områdene er fjellskjæringene visuelt fremtredende, 
og delområdene gis verdi på den nedre delen av skalaen. Området omkring Tennvatnet har ingen markant 
landform, men inngår i NVEs verneplan for vassdrag og er et naturvernområde som gir området en formell 
verdi. 

 
Figur 7-12. Tjeldsundbrua sett mot Skånland. 
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Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene generelt svekkes i større grad enn i driftsfasen. Dette er på grunn av 
at midlertidige anleggsveger og riggområder stedvis vil prege landskapsbildet. I tillegg vil deler av 
landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, brytes med byggegroper, graving og generell 
anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Skånland kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative konsekvens i 
driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige riggområdene, byggegropene for 
omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens sideareal før istandsettelse, som vil skille 
landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle virkningene av tiltaket i driftsfasen. 

 
Figur 7-13. Verdikart for delområder i Skånland kommune. 

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket omfatter for en stor del utbedring av eksisterende veg som ikke forandrer områdets visuelle 
karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av det berørte området i kommunen. Helningene ned 
mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få svært synlige fjellskjæringer, mens skjæringene langs sekvensen 
gjennom Stormyråsen vil være mindre visuelt tilgjengelige. I området omkring Trøsen veier positive 
virkninger ved bru opp for fjellskjæringenes negative omfang.  

Langs Tjeldsundet innebærer tiltaket både fyllinger, som stedvis ligger i strandsonen, og synlige 
fjellskjæringer som skaper negative visuelle virkninger. Det er likevel terrenginngrepene i forbindelse 
med landingspunktet for Tjeldsund bru, som medfører markante inngrep i landformen, og som har størst 
negativt omfang for landskapsbildet i Skånland kommune. 

De foreslåtte områdene for deponier i Skånland kommune er av ulik karakter og virkningene av deponier 
er dermed også forskjellige. Stedvis veies massepåføringens negative virkninger opp av potensialet i 
deponiets terrengforming og gir ubetydelig konsekvens. Deponiet som trekker særlig ned for vurderingen 
av landskapsbildet i denne kommunen er tiltaket ved Tjeldsund bru, hvor terrenget er bratt og etablering 
av en planert fyllingstopp vil bryte med landformen og gi stor negativ konsekvens. 

Permanente deponier bør generelt ha en utforming som er tilpasset omgivelsene. Tilpasningen kan gjøres 
gjennom avstemming eller forsterkning mot omkringliggende landskapelige karaktertrekk. Det bør i alle 
tilfeller utarbeides koteplaner av landskapsarkitekt. Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn, 
vil deponiene som er foreslått i Skånland kommune samlet sett gi middels til liten negativ konsekvens 
for landskapsbildet. 

Tabell 7-7. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
13-1: Tjeldsund Middels/stor Stort/middels 

negativt 
--- Omfattende terrenginngrep 

ved Tjeldsundbrua, skjæringer 
og fyllinger langs Tjeldsundet. 

13-2: Skånlandsmarka Liten/middels Intet 0 Utbedring av eksisterende veg. 
14-1: Trøsen  Liten/middels Intet 0 Utbedring av eksisterende veg. 
14-2: Stormyråsen Liten Lite negativt  0/- Utbedring av eksisterende veg. 
14-3: Tennvatn Middels Intet/lite 

negativt 
0/- Utbedring av eksisterende veg. 

Samlet konsekvens Skånland for landskapsbilde Middels 
negativ 

-- 

 

 

Det er stort spenn i tiltakets konsekvens i Skånland kommune. I de fleste delområdene vil tiltaket ikke 
prege den visuelle karakteren i vesentlig grad og dermed gi tilnærmet ubetydelig konsekvens. I området 
omkring Tjeldsundbrua innebærer imidlertid tiltaket stor negativ konsekvens og bidrar dermed til å 
trekke den samlede konsekvens ned. I Skånland kommune vurderes derfor konsekvensen for 
landskapsbildet samlet sett til middels negativ. 
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Viktigste avbøtende tiltak 

• 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 
område som er svært synlig. Dette avbøtende tiltaket vil virke inn på konsekvensgraden. For å 
dempe det visuelle omfanget bør det også vurderes høy beplantning i forbindelse med 
parkeringsarealene ved Tjeldsund kro. 

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

• Det bør 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. 

For generelle tiltak, se punkter om avbøtende tiltak i kapittel 7.2.5. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Skånland kommune vil følge dagens trasé og omgivelsene vil i varierende grad påvirkes 
av tiltaket. Størst forandring i reiseopplevelsen vil skje i området omkring Tjeldsundsbruas 
landingspunkt, hvor reisende i østlig retning vil ledes mot en svært visuelt fremtredende fjellskjæring 
med en omfattende planert flate i forgrunn.  

Langs med Tjeldsundet sør for brua vil enkelte fjellskjæringer på landsiden av vegen bli mer omfattende, 
men nærheten til det storskala landskapsrommet med fjorden vil fremdeles prege opplevelsen for de 
reisende. Tilsvarende gjelder for sekvensen mellom Trøsen og Stormyråsen. Ferden gjennom 
Skånlandmarka, et område som i seg selv ikke har sterke karaktertrekk, gir varierte synsinntrykk gjennom 
sikt mot fjerne fjelltopper og glimtvis utsyn mot fjorden. Her gir tett vegetasjon stedvis redusert utsikt, 
men dette vil kunne bedres med den nye traséen. Mellom Stormyråsen og fylkesgrensa vil vegens 
omgivelser påvirkes noe av tiltaket, først og fremst i form av enkelte skjæringer knyttet til ny E10, i tillegg 
til enkelte omlegging av lokalvegnettet.  

Reiseopplevelsen vil samlet sett forringes noe i forhold til for dagens situasjon og vurderes derfor som 
negativ. 

7.2.10 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Evenes’ verdier er sammensatt for fagtema landskapsbilde. Influensområdet omfatter indre og fjordnære 
områder som preges av infrastruktur uten en visuell forankring til naturgrunnlaget, for eksempel ved 
Bogen. I tillegg finnes indre myr- og skogområder, henholdsvis i Skånlandmarka i vest og omkring 
Snubba i øst, preget av eldre skog. Her bidrar de visuelle endringene i vegetasjonens gjennom året til å 
synliggjøre naturens dynamikk og kretsløp. Utover dette er områdene uten sterke landskapelige 
karaktertrekk. Disse delområdene tildeles verdi midt på og på den nedre delen av skalaen. Tilsvarende 
verdisetting gjelder for Slettbakken, der landområdets møte med vannflaten skaper en sterk kontrast som 
bidrar til å fremheve den steile landformen. Det at vegen i sin helhet ligger på fylling i eller nær 
strandsonen, samt tilstedeværelsen av et omfattende kaianlegg i og ved fjorden, bidrar til å trekke 
områdets verdi ned. 

 

Dragvik og Lenvika er derimot kultiverte landområder som preges av en helhetlig og kontinuerlig 
småskala forvaltning av jordbruks- og beitemark. Forvaltningen gjenspeiler en forståelse for de lokale 
naturforholdene og bidrar til å synliggjøre sammenhengen mellom ressursgrunnlaget og aktiviteten i 
området. Innrammingen av uavbrutte åsrygger og intakt strandsone bidrar til et konsentrert 
landskapsbilde uten visuelle avbrytelser. Den kontrasterende nærheten til fjorden forsterker 
karaktertrekkene ytterligere og bidrar til at områdene tildeles høyeste verdi. 

 
Figur 7-14. Verdikart for delområder i Evenes kommune. 

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i driftsfasen. 
Dette er på grunn av at midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis vil prege landskapsbildet. I 
tillegg vil deler av landoverflaten, som i driftsfasen vil være satt i stand, brytes med byggegroper, graving 
og generell anleggsvirksomhet i anleggsfasen.  

I Evenes kommune vil flere omfattende fjellskjæringer gi omtrent tilsvarende negative konsekvens 
driftsfasen som i anleggsfasen. Det er derfor primært de midlertidige riggområdene, byggegropene for 
omlegging av lokalvegene, samt deponiene og vegens sideareal før istandsettelse som vil skille 
landskapsbildet i anleggsfasen fra de visuelle virkningene av tiltaket i driftsfasen. Den visuelle virkningen 
av fyllingen i Bogen før istandsettelse og riggområdene ved tunnelportalene i forbindelse med drivingen 
av tunnelene vil være særlig negativ for landskapsbildet i anleggsfasen. 
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Avlastet veg 

Det etableres gang- og sykkelveg i eller ved traseen for eksisterende veg fra Dragvik og forbi Slettbakken 
til Bogen, og fra Bogen til Lenvik. Disse tiltakene har ingen betydning for landskapsbildet.  

Virkninger i driftsfase 

Fra Lakså i vest til Snubba i øst innebærer tiltaket at planlagt E10 legges i ny trasé gjennom områder som 
i dag ikke er preget av veganlegg. Dagens vegbane blir liggende som lokalveger og tilførselsveger, og 
dermed fragmenteres landoverflaten på grunn av ytterligere arealer beslaglegges av veganlegg. Følgelig 
er virkningene generelt mer negative for landskapsbildet i Evenes enn i Sortland og Skånland kommune, 
der hvor tiltaket i større grad omfatter utbedring av eksisterende veg.  

Ny vegbane gjennom de to planlagte tunnelene mellom Dragvik og Bogen samt Bogen og Lenvika har 
ingen visuell virkning, men innebærer svært omfattende og visuelt fremtredende terrenginngrep i 
portalområdene. Fra Lenvika og frem til området der vegen igjen løper i dagens trasé ved Snubba, føres 
planlagt veg diagonalt på landformens karakteristiske forsenkninger. Ett sted etableres bru, men tiltaket 
for øvrig medfører vekselsvis markante skjæringer og omfattende fyllinger som svekker landskapets 
karaktertrekk. Særlig første del av denne sekvensen vil være svært visuelt fremtredende og synlig i store 
deler av fjordrommet. Tilsvarende gjelder for planlagt veg ved Dragvik, som også omfatter markante 
fjellskjæringer og omfattende fyllinger i tillegg til én bru, samt et visuelt fremtredende inngrep i 
forbindelse ved tunnelportalen.    

Tettstedet Bogen vil med planlagt situasjon preges av veganlegg i større grad enn i dag på grunn av 
etableringen av to tunnelpåhugg og omlegging av deler av dagens lokalvegsystem.  

De foreslåtte områdene for deponier i Evenes kommune er av ulik karakter og virkningene av deponiene 
er dermed også forskjellig. I hovedsak har deponiene i den vestlige delen av kommunen liten virkning på 
landskapsbildet og medfører lite negativ eller ubetydelig konsekvens. I området omkring Snubba i øst er 
det derimot foreslått områder både i tilknytning til skjæringer og områder som ligger i mindre egnet 
terreng løsrevet fra veganlegget. Her vurderes deponier å svekke landskapelige karaktertrekk.  

Permanente deponier bør generelt ha en planlagt utforming som er tilpasset omgivelsene. Tilpasningen 
kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning mot omkringliggende landskapelige karaktertrekk. 
Forutsatt at de oppgitte premissene legges til grunn, vil deponiene som er foreslått i Evenes kommune 
samlet sett gi middels til liten negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Det er stort spenn i tiltakets konsekvens i Evenes kommune. Den generelle tendensen er imidlertid at der 
hvor ny E10 går i ny trasé gjennom områder som ligger i tilknytning til åpne landskapsrom ved 
Ofotfjorden, vil tiltaket være særlig visuelt fremtredende og uheldig for fagtema landskapsbilde. Disse 
områdene er også tildelt stor verdi og tiltaket vektes derfor særlig i den samlede vurderingen. I Evenes 
kommune vurderes derfor konsekvensen for landskapsbildet samlet sett til stor negativ. 

Tabell 7-8. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes. 

Evenes 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

16-1: Dragvik Stor  Stort negativt ---- Omfattende skjæringer og 
fyllinger, bryter visuell helhet. 

16-2: Slettbakken Middels Intet 0 Ny veg i tunnel. 

17-1: Bogen Liten/middels Middels 
negativt 

-- To tunnelportaler. 

17-2: Lenvika Stor Stort negativt ---- Omfattende skjæringer og 
fyllinger, bryter visuell helhet. 

17-3: Snubba Middels Stort/middels 
negativt 

-- Eksisterende og ny veg 
fragmenterer landskapet. 

Samlet konsekvens Evenes for landskapsbilde Stor negativ 
--- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• I Bogen bør fyllingen som veganlegget ligger på utformes og bearbeides slik at den forsterker 
landskapets karaktertrekk, som i dag delvis er slettet. Dette gjelder særlig i sørlig del av vika. 
Gjennomføring av et slikt avbøtende tiltak vil kunne bidra til å endre konsekvensgraden fra negativ 
til positiv. Det vil også være en fordel dersom uberørt strandsone i Bogen ikke omfattes av ny 
utfylling.  

• Nord for Dragvik og ved Lenvika bør veglinjen finjusteres for å redusere visuelt fremtredende 
fjellskjæringer. 

• Det bør 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. 

• 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. Muligheten for at ny E10 i større grad 
ligger langs med en forsenkning i terrenget, og dermed unngå deler av de omfattende 
terrenginngrepene som den planlagte løsningen innebærer, bør undersøkes. 

For generelle tiltak, se punkter om avbøtende tiltak i kapittel 7.2.5. 

Reiseopplevelse 

Ny veg gjennom Evenes kommune vil kun delvis følge dagens trasé, og dette skjer i hovedsak i 
kommunens vestlige del. Vegens omgivelser påvirkes noe av tiltaket i form av fyllinger og enkelte 
skjæringer knyttet til ny E10 i tillegg til enkelte omlegginger av lokalvegnettet. Reiseopplevelsen vil 
imidlertid være tilnærmet tilsvarende som for dagens situasjon i denne sekvensen.  

Fra Lakså og frem til tunnelpåhugget ved Dragvik ligger planlagt veg i ny trasé nord for dagens E10. 
Tilsvarende gjelder for sekvensen nord og videre øst for Lenvika. Vegen blir liggende høyere og muliggjør 
dermed stedvis et overblikk ut over Ofotfjorden. Dette gjør seg særlig gjeldende der vegen ligger på 
fylling eller bro. Det nye veganlegget omfatter imidlertid en rekke tosidige skjæringer som forringer de 
visuelle landskapelige karaktertrekkene som kan observeres nær vegen, i tillegg til at skjæringene 
begrenser utsyn til visuelle kvaliteter relatert til det storskala landskapsrommet skapt av fjord og fjell. Ny 
trasé innebærer samtidig at de reisende mister den fysiske nærheten til disse kvalitetene. Dermed svekkes 
opplevelsen av kontrastene mellom horisontale vannflater og terrengets formasjoner.  

Reiseopplevelsen endres markant med tanke på utsikt der ny E10 føres i tunnel både øst og vest for 
Bogen. Her mister de reisende særlig spektakulære utsyn mot Ofotfjorden, uten at utsikten erstattes av 
andre landskapelige kvaliteter. I tillegg til at tunnelene er planlagt for sekvenser hvor vegen løper tett på 
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eller har spesielt god utsikt til fjorden, legges vegen utenom kulturlandskapet ved Dragvik og Lenvika. 
Den reisende mister således variasjonen i reiseopplevelse som disse omgivelsene bidrar til.  

Gjennom Bogen vil reiseopplevelsen endres som følge av de planlagte tunnelene både øst og vest for 
tettstedet. Opplevelsen gis et overraskelsesmoment, og kan følgelig oppfattes som desto mer intens, 
men den reisende vil oppleve det storskala landskapsrommet kun i et kort tidsrom. Siste del av sekvensen 
for planlagt E10 vil følge dagens trasé og vil følgelig tilsvarende reiseopplevelse som for dagens situasjon. 

Reiseopplevelsen vil samlet sett være redusert i forhold til for dagens situasjon og vurderes derfor som 
negativ. 

7.2.11 Usikkerhet 

Verdivurderingene er gjort på et overordnet nivå. Planområdet er delt inn i enhetlige områder der verdien 
som er satt er lik for hele området. Det er nødvendig å ha verdivurderingen såpass overordnet for å klare 
å håndtere et så stort planområde. Men ved en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder 
med avvikende verdi ikke blir fanget opp. Utgangspunktet for verdivurderingen er at et typisk landskap i 
regionen har middels verdi.  

Infraworks-modellen for valgalternativet er utarbeidete uten vegetasjon. Det er derfor knyttet noe 
usikkerhet rundt vegtiltakenes reelle eksponering i landskapet.  

Omfanget av terrenginngrepene i tilknytning til tunnelportaler er usikkert frem til tunnelen er etablert. 

Også omfangsvurderingen av deponier preges av usikkerhet ettersom det er deponienes arealutstrekning 
som er angitt og vurdert, ikke volum eller utforming. Grunnlaget de vurderes ut ifra er dermed begrenset. 

Det er knyttet noe usikkerhet rundt omfanget av tiltaket i anleggsperioden. Det er ikke tegnet inn egne 
interimsveger. Dersom disse gir permanente inngrep i landskapet som bergskjæringer vil dette kunne 
endre omfanget av tiltaket.   

Vegelementer som lysmaster og skilt vil påvirke landskapet. Eksakt plassering er ikke avklart i denne 
planfasen. 

Det er ikke foretatt støyberegning og eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert.  

Fjellets egenskaper kan påvirke plassering og utforming av tunnelpåhugg, portaler, forskjæringer og 
behovet for sikring. 

7.2.12 Samlet vurdering for tema landskapsbilde 

Ny Hålogalandsveg og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å gi middels/stor negativ konsekvens for 
landskapsbilde (tabell 7-9). 

Tabell 7-9. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema landskapsbilde. 

Fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé Reiseopplevelse ny trasé 

Sortland 0 0 Intet 
Kvæfjord 0 -/-- Positiv 
Lødingen 0 -/-- Negativ 
Tjeldsund 0 --/--- Negativ 
Harstad 0 --/--- Negativ 
Skånland 0 -- Negativ 

Evenes 0 --- Negativ 
Samlet konsekvens  0 Middels/stor negativ 

--/--- 
Strider mot nasjonale mål*   
Rangering** 1 2 

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

I Sortland kommune omfatter tiltaket utbedring av eksisterende veg som for en stor del innebærer 
breddeutvidelse, sanering av avkjørsler og enkelte mindre fyllinger og skjæringer. Tiltaket vil følgelig ikke 
endre områdets visuelle karakter i vesentlig grad. 

Store deler av den planlagte Hålogalandsvegen gjennom kommune Kvæfjord, Lødingen og deler av 
Harstad følger eksisterende trasé med mindre omlegginger grunnet kurveutretting og hensynet til 
bebyggelse. For parsellene i Tjeldsund kommune, hele parsell 10 og deler av parsell 11 og 12 i Harstad 
kommune ligger vegen i nytt terreng i bakkant av dagens hovedveg. 

I områdene der den nye vegen blir liggende i samme trasé innebærer ikke tiltaket noe nytt inngrep i 
landskapet. Økt standard vil imidlertid forsterke eksisterende inngrep som fyllinger og skjæringer. 
Breddeutvidelse og kurvaturutbedringene vil gjøre vegen stivere og mer dominerende i landskapet, og 
vegens barrierevirkning øker. Delområdene langs Gullesfjorden og ytre deler av Tjeldsundet er del av et 
storskala fjordlandskap. 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.   

I Harstad og stedvis i Tjeldsund har landskapet mindre skala og stor sårbarhet for nye store tekniske 
inngrep. Tiltaket vil ha størst negativ konsekvens for delområde 9-1: Steinbakkmyra, 9-2: Ulvik- 
Hårberget, 10-4: Haukebø- Gausvika,10-5: Gausvikvatnet,11-1: Skogsområdene Leikvika- Fauskevåg 
og 12-2 Bjørnhågen. Dette er delområder som i dag er lite påvirket av tekniske inngrep. I alle 
delområdene vil den nye vegtraseen medføre store terrenginngrep, og vegtiltaket vil være dårlig tilpasset 
og forankret i landskapets terrengformer og elementer. Høye tosidige fyllinger og skjæringer gjør ny veg 
til et dominerende elementet i landskapet. Stedvis sprenger vegen skalaen i landskapet. Store deler av 
dagens veg beholdes som lokalveg, og man får en negativ fragmentering av landskapet. 

Også i Skånland kommune omfatter tiltaket for en stor del utbedring av eksisterende veg, som i liten 
grad vil endre områdets visuelle karakter. Dette gjelder særlig for de sørlige delene av det berørte 
området i kommunen. Helningene ned mot Trøsen og Tennvatnet vil stedvis få svært synlige 
fjellskjæringer, mens skjæringene langs sekvensen gjennom Stormyråsen vil være mindre visuelt 
tilgjengelige. Det er imidlertid et stort spenn i tiltakets omfang og konsekvens, og særlig langs 
Tjeldsundet innebærer tiltaket omfattende visuelle virkninger. Her medfører planlagt E10 både fyllinger 
som stedvis ligger i strandsonen, og fjellskjæringer som skaper negative visuelle virkninger. Det er likevel 
terrenginngrepene omkring landingspunktet for Tjeldsund bru, som medfører størst og mest betydelige 
inngrep i landformen.  

I Evenes kommune er det også et stort spenn i tiltakets omfang og konsekvens. Fra Lakså i vest til Snubba 
i øst, med unntak av sekvensen gjennom tettstedet Bogen, innebærer tiltaket at planlagt E10 legges i ny 
trasé gjennom områder som i dag ikke er preget av veganlegg. Fordi dagens veg blir liggende og 
ytterligere arealer beslaglegges av veganlegg innebærer tiltaket en generell fragmentering av 
landoverflaten. Tiltaket omfatter også fire svært omfattende og visuelt fremtredende terrenginngrep i 
tilknytning til de planlagte tunnelenes portalområder, hvorav to ligger i Bogen. De øvrige to ligger i 
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henholdsvis Dragvik og Lenvika, som er steder hvor tiltaket også vil medføre både markante skjæringer 
og omfattende fyllinger som stedvis vil være svært visuelt fremtredende.  

7.3 Nærmiljø og friluftsliv 

7.3.1 Definisjon av tema og influensområde 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i 
umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der 
lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel.  

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. I dette regnes også nærturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 
2000-2001). Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller 
som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert 
som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, 
turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012).  

Begge definisjonene over beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass – 
og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i 
temaet nærmiljø og friluftsliv. 

I Klima- og miljøverndepartementets rapport om nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, er det definert 
fire nasjonale mål for den statlige friluftspolitikken i perioden 2014-2020 (Klima- og miljødepartementet 
2013). Disse er:    

• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 
aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 
• Allemannsretten skal holdes i hevd. 
• Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

Samlet skal disse bidra til en helhetlig friluftspolitikk som øker antall aktive i friluftsliv. Barn og unge, 
personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er lite fysisk 
aktive anses som de viktigste målgruppene. 

Influensområdet defineres som det området som kan bli direkte eller indirekte berørt av tiltakene. Dette 
utredningsområdet fremgår av figur 7-15 til figur 7-28. I tillegg vil tiltaket kunne påvirke områder som 
ikke inngår i det definerte undersøkelsesområdet, avhengig av topografi, omgivelser og type tiltak.  
Influensområdet for nærmiljø og friluftsliv inkluderer også eksisterende veger som blir avlastet grunnet 
ny vegtrasé. Det er derfor gjort skjønnsmessig vurdering av hvilke områder som skal inkluderes i disse 
undersøkelsene langs hele utredningsområdet. 

7.3.2 Kunnskapsgrunnlag 

Områdenes verdi for nærmiljø og friluftsliv baserer seg på følgende informasjonskilder: 

• Befaring av områdene med bil og til fots i oktober 2015. 
• Møter med alle kommunene med fokus på dagens bruk av utredningsområdene. 

• Det er gjennomført friluftslivskartlegging i regi av kommunene og Fylkeskommunene for alle 
kommunene i perioden 2014-2016 (etter Miljødirektoratets veileder M98-2013). Informasjon er 
hentet fra Naturbase, samt friluftslivskoordinatorer i Fylkeskommunen og utredere for disse 
kartleggingene. 

• Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i Harstad, Evenes og Sortland kommune. Relevant 
informasjon fra disse er inkludert i vurderingene. 

• Møte med Harstad turlag der områdenes verdi for friluftsliv er gjennomgått. 
• Nettsider som viser muligheter for jakt og fiske, løypenett og turbeskrivelser: ut.no, utpaatur.net, 

inatur.no, dnt.no. 
• Høringsinnspill fra myndigheter, næringsinteresser, interessegrupper og privatpersoner i 

forbindelse med konseptvalgutredning og oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. 

7.3.3 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Sortland kommune følger den eksisterende riksvegen som hovedsakelig er 
gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport (figur 7-15). Generelt preges 
parsellen av noe nærhet til spredt bebyggelse (i hovedsak utenfor tiltakets influensområde) ved Sigerfjord 
i vest. Dette medfører at det er noe tilrettelegging for utfart fra bebyggelsen, gjennom 
undersøkelsesområde, og videre nordover mot Kjerringnesdalsvatnet, Kollen, Blåheia og Middagstinden, 
sommer og vinter. Her er også en rasteplass som brukes i stor grad av personer på gjennomfart. I midtre 
deler ligger Kjerringnesdalsvatnet som tiltrekker seg flere brukergrupper. Her starter også utfart til Galten 
som er et populært turmål sør for riksvegen. Østlig del av parsellen går gjennom Sørkelivdalen med gode 
landskapskvaliteter. Her er det noe bebyggelse utenfor influensområdet. Områdene uten bebyggelse 
brukes til spredt jakt på storvilt og småvilt, men skiller seg ikke særskilt ut verdimessig. Øst for 
kommunegrensen ved avkjørsel til fv. 822 er det utfartsparkering for turgåere til DNTs løypenett i 
attraktive friluftslivsområder. 
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Figur 7-15. Verdikart for delområder i Sortland kommune. 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens rv. 85. Anleggsarbeider og massetransport 
vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og 
i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. Det 
forventes at boliger og friluftsområder rundt Kjerringnesdalsvatnet tidvis blir negativt påvirket av støy fra 
anleggsarbeidene. Kulvertene under vegen vil være tidvis stengt, noe som hindrer trygg passasje for 
brukere av disse. Anleggsarbeidet vil påvirke brukere av utfartsparkeringen ved kommunegrensen og ved 
stoppesteder for utfart til andre områder, negativt.  

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket innebærer utbedring av eksisterende vei til bedre standard, som medfører noe utvidelse av veien 
i forhold til dagens vei. Ny vegtrasé lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende vei og vil 
medføre mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Tiltaket vil ikke fremstå som et nytt 
fremmedelement i området. For brukere av friluftslivsområdene og rekreasjonsområder på strekningen 
vil tiltaket i stor grad fremstå som i dagens situasjon. Avkjørsler og driftsavkjørsler skal begrenses eller 
saneres på hele strekningen, noe som begrenser mulighetene for å stanse/parkere for videre utfart. Dette 
gjelder spesielt mulighet for parkering for utfart til Galten. Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av det 
nye tiltaket. 

Planlagte massedeponi vil medføre arealbeslag og betydelig negativ påvirkning på omgivelsene i 
anleggsfasen. Det forventes ikke at deponiene vil endre bruken av områdene i driftsfasen. 

Tiltaket vil medføre noe negativ påvirkning i form av støy og forstyrrelser i anleggsfasen, mens dette vil 
i hovedsak normaliseres i driftsfasen.  Samlet konsekvens settes dermed til liten negativ. 

Tabell 7-10. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Sigerfjord N 1 Liten Intet 0  
1-2 Sigerfjord N 2 Middels  Intet 0  
1-3 Sigerfjord – Rasteplass Middels Intet 0  
1-4 Kjerringnesdalsvatnet Middels Intet 0  
1-5 Galtbekken – Galten Middels Middels negativ --  
1-6 Sørkleivdalen Liten Intet 0  
1-7 Sigerfjordtunnelen Syd Liten Intet 0  
1-8 Kommunegrense - Utfartsparkering Stor Liten negativ -/--  
1-9 Deponi - Kjerringnes Liten Middels negativ -  
Samlet konsekvens Sortland for nærmiljø og friluftsliv Liten negativ 

- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør tilrettelegges for midlertidig utfartsparkering i anleggsperioden for utfart fra 
parkeringsplass ved kommunegrensen til Kvæfjord. Dette reduserer negativt omfang i 
anleggsfasen. 

• Det bør etableres utfartsparkering ved Galtbekken. Konsekvens reduseres til ingen konsekvens. 
• Det bør gjøres tiltak for å sikre trygg overgang over veg for turgåere fra utfartsparkeringen øst 

for Sigerfjordtunnelen til DNTs løypenett. Dette reduserer konsekvens til ingen konsekvens. 

7.3.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Kvæfjord kommune følger i hovedsak eksisterende rv. 85 mellom 
kommunegrensene til Sortland i vest og Lødingen i øst. Området knyttet til den eksisterende riksvegen 
er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport, men inkluderer også 
noe randbebyggelse og friluftslivsområder. Det er spredt bebyggelse fra Langvassbukta til 
Gullesfjordbotn.  Tettstedene Langvassbukt og Våtvoll har flere boliger for både fastboende og 
tilreisende, der spesielt sistnevnte har en rekke gode kvaliteter. Områder rundt Langvatnet og 
Gullesfjordbotn har flere brukergrupper knyttet til friluftsliv, og Gullesfjordbotn og Løbergsbukta er mye 
brukte utgangspunkt for turer til attraktive turområder. Lakselva i Gullesfjordbotn og Langvatnet er 
anadrome og attraktive fiskelokaliteter. 
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Figur 7-16. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune (parsell 2) 

 
Figur 7-17 Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune (parsell 3). 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens rv. 85. Anleggsarbeider og massetransport 
vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i området. Stedvis og 
i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av områdene. 
Riggområder i Langvassbukta og Løbergsbukta vil forsterke omfanget der.  

Avlastet veg 

Vegen mellom Våtvoll og Løbergsbukta vil bli omklassifisert og avlastet. Det er ikke planlagt tiltak på 
denne. 

Virkninger i driftsfase 

De planlagte tiltakene på rv. 85 og E10 i Kvæfjord kommune vil i hovedsak berøre områder tilknyttet 
dagens vegtrasé, og påvirkningen blir derfor ubetydelig på store deler av strekningen. Unntakene er 
Bømarka og Våtvoll, der trafikkavlastning på eksisterende veg vil forbedre forholdene rundt bebyggelsen 
i driftsfasen, samt Løbergsbukta og Langvassbukta der tiltakene vil kunne forringe forholdene for brukere 
av områdene. Enkelte andre områder blir også påvirket i noen grad. Tiltaket vil ikke tilfører noe vesentlig 
fremmedelement i driftsfasen.  Planlagte massedeponi forventes ikke å påvirke bruken av verdifulle 
områder i betydelig grad. 

Samlet konsekvens settes til ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

Tabell 7-11. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1 Litjevatnet 1 Liten/middels Intet 0  
2-2 Litjevatnet 2 Liten Intet 0  
2-3 Langvatnet Middels Lite negativt -  
2-4 Langvassdalen Liten Lite negativt 0/-  
2-5 Hinnøysenteret Middels/stor Lite/middels negativt -/--  
2-6 Langvassbukta Liten/middels Intet 0  
2-7 Langvassbukta – Våtvoll Liten Intet 0  
2-8 Bømarka Liten/middels Middels positivt +/++  
2-9 Våtvoll Middels Middels positivt +/++  
2-10 Våtvoll vest Liten/middels Middels negativt -/--  
3-1Våtvoll- Løbergsbukta Liten Middels positivt +  
3-2 Løbergsbukta Middels/stor Lite/middels negativt -/--  
3-3 Løbergsbukta – 
Gullesfjordbotn 

Liten Intet 0  

3-4 Gullesfjordbotn Middels/stor Intet 0  
3-5 Gullesfjordbotn – Grense 
Lødingen 

Liten Lite positivt +  

Samlet konsekvens Kvæfjord for nærmiljø og friluftsliv Ubetydelig/liten 
negativ 

0/- 
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Viktigste avbøtende tiltak 

• Høysesongen for Gullesfjordbotn camping må hensyntas ved anleggsarbeid. Dette reduserer 
negativt omfang i anleggsfasen. 

• Det må tilrettelegges for adkomst til friluftsområder i Løbergsbukta. Dette reduserer negativt 
omfang i anleggsfasen. 

• Det må gjøres særskilte støytiltak for å redusere støybelastningen i Kanstadbotn i driftsfase. Dette 
reduserer konsekvens til liten negativ.   

• Det bør tilrettelegges for atkomst til alle hytter på begge sider av vegen nord for Langvatnet. Dette 
reduserer konsekvens til ubetydelig negativ. 

• Det bør gjennomføres særskilte støyreduserende tiltak for å redusere støybelastning på 
eldresenteret og andre områder i Langvassbukt. Dette reduserer konsekvens til liten negativ. 

7.3.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet følger i hovedsak eksisterende E10 fra kommunegrensen i vest til Fiskefjorden, 
der strekningen fra Kanstadbotn til Kåringkrysset er inkludert som avlastet veg (figur 7-19). Området 
knyttet til den eksisterende europavegen er hovedsakelig gjennomfartsåre for fastboende og turister, 
samt næringstransport, men inkluderer også noe randbebyggelse og friluftslivsområder. Det er spredt 
bebyggelse fra Kanstadbotn til Kanstad og Kåringkrysset til Fiskefjorden med boliger og tilhørende 
uteområder for både fastboende og tilreisende. Områdene innover mot Kanstadeidet og ved 
Storvollvatnet er populære, helårs utfartsområder for brukere i alle aldre. Forvika, Kanstadbotn og 
Kåringen er noen av flere velbrukte utgangspunkt for turer inn mot attraktive turområder. Fiskefjorden 
er populær for fritidsfiske fra båt.  

 

Figur 7-18. Verdikart for delområder i Lødingen - ved Kanstadbotn, parsell 4. 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E 10. Anleggsarbeider med medfølgende 
massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i 
området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av 
områdene. Stor aktivitet i Kanstadbotn vil medføre betydelig påvirkning for brukerne her. Tilgangen til 
utfartsområder fra dagens utfartsparkeringer kan tidvis bli redusert i perioden. Planlagte massedeponi, 
inkludert deponi 11 i Fiskefjorden, vil medføre betydelig støy og barrierevirkning i anleggsfasen, og 
spesielt vil dette tidvis endre bruken av enkelte områder rundt Kanstadbotn. 
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Figur 7-19 Verdikart for delområder i Lødingen (avlastet veg). 

 

Figur 7-20. Verdikart for delområder i Lødingen (parsell 6).  

Avlastet veg 

Etter åpning av tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden vil dette bli den naturlige gjennomfartsåren 
i denne del av kommunen. Dagens E10 på strekningen blir dermed avlastet. Det er planlagt utbedring av 
vegstrekningen fra Kåringkrysset til Fiskefjorden. Dette er virkninger som er tatt inn i vurdering av 
driftsfase. 

 

Figur 7-21. Verdikart for Lødingen (parsell 7). 

Virkninger i driftsfase 

Det meste av den nye vegtraséen lokaliseres overlappende med eller svært nær eksisterende veg, hvor 
det kun vil bli mindre arealbeslag i forbindelse med breddeutvidelsen. Her vil ikke tiltaket fremstå som 
et fremmedelement i området, og bruken opprettholdes. I Kanstadbotn vil tunnelpåhugget og nye 
kryssløsninger representere inngrep i et lite område med flere fritidsboliger og noen fastboende, og det 
forventes noe kvalitetsforringelse av disse områdene. Trafikkavlastningen på dagens strekningen mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjorden vil representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. 
Det tilrettelegges med utfartsparkeringer ved blant annet Kanstadeidet, Storvollvatnet og Forvika som vil 
forbedre forholdene for utfart i forhold til dagens situasjon. Kun deponi i Fiskefjorden beslaglegger areal 
som er viktig for fagfeltet. Planlagte tiltak vil medføre noe endret bruk av områder tilknyttet eksisterende 
E 10 i anleggsfasen.  Samlet konsekvens settes til liten positiv. 
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Tabell 7-12. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1 Kanstadeidet Stor Lite/middels positivt ++  
4-2 Kanstadbotn N Middels Middels negativt --  
5-1 Kanstadbotn sør Liten/middels Lite positivt +  
5-2 Utfartsparkering 
Kanstadbotn 

Middels/stor Lite positivt +  

5-3 Kanstadbotn - Kanstad Liten/middels Lite positivt +  
5-4 Kanstad Middels Lite positivt +  
5-5 Kanstad - Daltun Liten Lite positivt 0  
5-6 Daltun Middels/stor Lite positivt +  
5-7 Daltun - Kåringkrysset Liten Lite positivt 0  
6-1 Kåringkrysset Liten Middels negativt -  
6-2 Storvollvatnet Stor Lite positivt +  
6-3 Kåringsklubben Liten/middels Lite positivt +  
6-4 Lundli Middels Lite positivt +  
6-5 Berg Liten/middels Lite positivt +  
6-6 Berg – Djupfest Liten Lite positivt +  
6-7 Djupfest Middels Lite negativt -  
7-1 Djupfest – Fiskøya Liten Lite positivt +  
7-2 Fiskøya Liten/middels Lite positivt +  
7-3 Fiskøya – Forvika Stor Middels positivt ++  
7-4 Forvika – Fiskefjorden Liten Lite positivt +  
7-5 Kobbeneset Liten/middels Lite positivt +  
7-6 Fiskefjorden Middels Middels til stort 

negativt 
--  

Samlet konsekvens Lødingen for nærmiljø og friluftsliv Liten positiv 
+ 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det må sikres at anleggsarbeidene ikke hindrer utfart til Kanstadeidet, Storvollvatnet og Forvika. 
Dette reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

• Unngå deponering i viktige områder for fisk. Hvilke områder dette gjelder vil fremgå av fremtidige 
undersøkelser. Dette vil opprettholde fangst ved fritidsfiske i noen grad, men dette avhenger av 
hvor stor andel slike lokaliteter det er i fjorden, og hvor mye som dekkes. Reduksjon av 
konsekvens er derfor uviss. 

7.3.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Tjeldsund kommune har flere gode kvaliteter for både nærmiljø og friluftsliv 
(figur 7-22). Det er randbebyggelse på store deler av strekningen med boliger og tilhørende uteområder 
for fastboende og tilreisende. Fiskefjorden og Kongsvik er tettsteder med flere viktige elementer for 
fagtemaet, der spesielt sistnevnte innehar gode kvaliteter for flere aldersgrupper, deriblant barnehage 

og skole. Undersøkelsesområdet har nærhet til både sjø og fjell og innehar derfor viktige friluftsområder 
for flere brukergrupper. Fiskefjordbotn er et populært utgangspunkt for turgåere. Kongsvikdalen brukes 
av friluftslivsutøvere alle aldre, og er også utgangspunkt for turer videre innover dalen. Området har blant 
annet lysløype og benyttes innen undervisning for skolen og barnehagen. Håkadalen, Ulvikfjellet og 
Hårvikhalsen benyttes også av turgåere, mens områdene tilknyttet Ulvika og Balstad er et andre populære 
utfartssteder for flere brukergrupper. 

 
Figur 7-22. Verdikart for delområder i Tjeldsund (parsell 8). 
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Figur 7-23. Verdikart for delområder i Tjeldsund (parsell 9).   

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til støy, forstyrrelser og barrierevirkninger, som vil 
medføre tidvis kvalitetsforringelse av områdene. Aktiviteten vil være betydelig i lengre tidsrom i 
utfartsområdene tilknyttet Fiskefjorden, Kongsvikdalen, Håkadalen og Hårvikhalsen, og disse områdene 
vil få redusert verdi for brukere. Bebyggelsen i Fiskefjorden, Kongsvik og på strekningen Ulvik – Hårvika 
vil også tidvis bli belastet med støy og forstyrrelser. Anleggsarbeidene vil medføre betydelig mer 
tungtrafikk og det forventes midlertidige omkjøringer, et noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i 
området. 

Virkninger i driftsfase 

De planlagte tiltakene i Tjeldsund kommune legges i sin helhet i ny trasé i forhold til dagens E 10, og det 
planlegges 10 km med tunnel. Den nye traséen vil medfører betydelig trafikkavlastning på dagens E10, 
noe som vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og friluftsliv der. Dette inkludere blant 
annet viktige boligområder med tilhørende lek- og rekreasjonsområder i Kongsvika, utfartsområder i 
Ulvika og deler av bebyggelsen i Fiskefjorden.  På strekningen fra Birkeland til Hårvika vil vegen bli lagt i 
overkant av de bebygde områdene, noe som medfører veg på begge sider av eiendommene. Dette kan 
påvirke brukerne her i varierende grad. Generelt på strekningen vil vegen trekkes innover i terrenget i 
forhold til dagens E10, noe som vil gjøre at viktige friluftsområder i Kongsvikdalen, Fiskefjorden, 
Håkadalen og Hårvikhalsen, vil bli betydelig negativt påvirket. Spesielt i Kongsvikdalen vil tiltaket 

representere et fremmedelement i områder som brukes mye av flere brukergrupper, deriblant av skolen 
og barnehagen - tiltaket representere en betydelig kvalitetsforringelse av disse områdene, både gjennom 
arealbeslag, visuelt, støy og barriereeffekt. Dette anses å være i strid med nasjonal målsetting om at 
områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på.  

Det legges opp til at tiltaket skal opprettholde tilgangen til attraktive områder ovenfor alle de nevnte 
friluftsområdene, og det blir etablert utfartsparkering i Fiskefjorden og Hårvikhalsen.  

Tiltakene vil medføre kvalitetsforringelse av flere viktige friluftslivs- og rekreasjonsområder. 
Trafikkavlastning av dagens E10 vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og friluftsliv 
her. Det vurderes fire deponier i kommunen. Deponiene vil medføre negativ støy og aktivitet i viktige 
friluftslivsområder i Kongsvikdalen, og Hårvikhalsen.  

Samlet vurderes tiltakene å medføre middels negativ konsekvens. 

Tabell 7-13. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

8-1 Botn Fiskefjorden Stor Middels negativt --  
8-3 Fiskefjord – Lineset Liten Lite positivt +  
8-4 Lineset – Taraldsvika Middels –stor Lite positivt +  
8-5 Taraldsvika – Kongsvik Liten Lite positivt +  
8-6 Kongsvik vest Stor Middels negativt --  
8-7 Kongsvik båthavn Stor Intet 0  
8-8 Falkåsen – Tverrholten Stor Middels/stort negativt ---   
8-9 Kongsvikdalen Stor Middels negativt --/---  
8-10 Trafikkskoleområdet Stor Lite negativt -  
8-11Kongsvik øst Stor Intet 0  
9-1 Håkadalen Middels–stor Middels/stort negativt ---  
9-2 Skoleområdet Stor Lite negativt -  
9-3 Nymo - Ulvik Middels Lite positivt +  
9-4 Ballstadåsen Liten–

middels 
Lite positivt +  

9-5 Strandsonen Ulvik, Balstad, 
Smiberget 

Stor Lite positivt +  

9-6 Ulvik nord Liten Lite/middels negativt -  
9-7 Sæterskaret – Ulvikfjellet Middels Middels negativt --  
9-8 Bebyggelse og strandsonen 
Birkeland, Sæter, Hårvika 

Middels Intet 0  

9-9 Sæter nord Liten Middels negativt -  
9-10 Hansemarka Middels Lite/middels negativt -/--  
9-11 Hårvika nord Middels Middels/stort negativt --  
Samlet konsekvens Tjeldsund for nærmiljø og friluftsliv Middels 

negativ 
-- 
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Figur 7-24. Hårvika - Sæter 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Der må opprettholdes mulighet for utfart til Hårvikhalsen og Håkadalen i anleggsperioden. Dette 
reduserer negativ konsekvens i anleggsfasen. 

7.3.7 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Harstad kommune følger dagens E10 og rv. 83 mellom Årbogen og Ruggevika. 
Her varierer områdene mellom jordbruk-, skogbruk- og utmarksarealer, samt bebyggelse. Der det 
planlegges ny trasé så legges den noe høyere i terrenget enn dagens veg, og berører i hovedsak 
utmarksarealer av varierende verdi for fagtemaet (figur 7-25). 

Bebyggelsen består både av boliger for fastboende og tilreisende, og ligger spredt langs det meste av 
dagens vegtrasé. Områdene tilknyttet Årbogen, Gausvika, Kilbotn og Sørvika er eksempler på bebyggelse 
med gode kvaliteter for nærmiljø, der spesielt sistnevnte innehar en rekke funksjoner som blant annet 
skole, barnehage og eldrehjem. 

Flere områder er også spesielt viktige og bidrar til barns oppvekst og utvikling i denne delen av Harstad 
kommune. Dette gjelder blant annet områdene tilknyttet idrettsanleggene ved Årbogen og 
Kilkameratenes anlegg ved Nordvikmyran.  

På strekningen er det en rekke områder som brukes til friluftsliv og nærrekreasjon, eller fungerer som 
inngangsportal til andre attraktive friluftslivsområder. Eksempler på dette er områdene opp mot 
Hårvikhalsen, Gausvika, inngangsportaler til Vollstadheia og ved Kilkameratenes idrettsanlegg. 
Sandtorgholmen trekkes frem som et område med symbolverdi for denne delen av kommunen. Det er 
også en rekke stier og driftsveger, spredt fordelt langs undersøkelsesområdet, som brukes i varierende 
grad til utfart. 

 

Figur 7-25. Verdikart for delområder i Harstad, parsell 10, 11 og 12. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til støy, forstyrrelser og barrierevirkninger, som vil 
medføre tidvis kvalitetsforringelse av flere områder av verdi for nærmiljø og friluftsliv. Fra Fauskevågen 
og nordover følger den nye traséen dagens rv. 83, og her vil anleggsperioden medføre midlertidige 
omkjøringer, et noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet. Der vegen legges i ny trasé vil 
anleggsarbeidene bidra negativt både støymessig, gjennom det visuelle og ved barrierevirkning, og 
tiltaket vil fremstå som et fremmedelement som vil endre bruken her. Verdifulle områder ved Årbogen 
og Gausvik er eksempler på områder som vil bli berørt av dette. 
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Det planlegges 9 massedeponier i kommunen, der disse vil medføre negativ støy og aktivitet i områder 
av verdi for fagtemaet, deriblant i Årbogen, Gausvika og Fauskevåg. Dette kan medføre endret bruk av 
disse områdene i anleggsperioden, men det forventes at dette normaliseres i driftsfasen. Den gamle 
idrettsbanen vil benyttes som deponiareal i anleggsfasen. Dette medfører at arealet ikke kan brukes som 
i dag.   

Avlastet veg 

Dagens strekning mellom Hårvika og Fauskevåg vil bli betydelig trafikkavlastet. Det er ikke planlagt tiltak 
på denne strekningen. 

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket vil medfører betydelig trafikkavlastning på deler av dagens E10 og Rv.83 mellom Hårvika og 
Ruggevika. Dette vil representere en forbedring av kvalitetene for nærmiljø og friluftsliv, og spesielt 
randbebyggelsen på strekningen vil bli positivt påvirket av dette. Strekningen fra Fauskevåg til Ruggevika 
vil i hovedsak overlappe eller gå svært nær eksisterende vei, og vil medføre mindre arealbeslag i 
forbindelse med breddeutvidelsen. Tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som et nytt fremmedelement i 
disse områdene, eller endre bruken av disse.  

I de søndre deler av undersøkelsesområdet, frem til Fauskevåg, legges den nye traséen høyere i terrenget 
enn dagens vei, og vil representere et nytt fremmedelement for brukere her. Blant annet gjelder dette i 
områdene tilknyttet bebyggelse og idrettsplassen på Årbogen og videre mot Hårvikhalsen, der tiltaket vil 
medføre kvalitetsforringelse. Det tilrettelegges med å opprettholde tilgangen til friluftslivsområdene vest 
for den planlagte veien ved å anlegge kulverter. Det er planlagt at deponi på den gamle idrettsplassen i 
Årbogen skal planeres og tilbakeføres til opprinnelig formål etter endt anleggsperiode.  

Flere stier og driftsveier vil likevel bli avstengt og miste sin funksjon, og mulighetene for utfart blir 
dermed begrenset til enkelte kulverter spredt fordelt på strekningen. Viktige områder for nærmiljø og 
friluftsliv som Kilkameratenes anlegg ved Nordvikmyran og Sørvika forventes ikke å bli betydelig påvirket 
av tiltaket.  

Samlet vurderes tiltakene å medføre liten negativ konsekvens. 

 
Figur 7-26. Tjeldsundbrua 

Tabell 7-14. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

10-1 Hårvika – Sandtorg Liten Middels positivt +  
10-2 Sandtorg Middels/stor Middels positivt ++  
10-3 Raudskjær Liten/middels Middels positivt +/++  
10-4 Årbogen Middels/stor Middels negativt --  
10-5 Årbogen idrettsplass Stor Middels negativt --  
10-6 Hårvikhalsen Middels/stor Middels negativt --  
10-7 Årbogen - Haukebø Liten/middels Intet 0  
10-8 Haukebø Middels Intet 0  
10-9 Gausvik Stor Middels positivt ++  
10-10 Gausvikvatnet Middels/stor Lite negativt -  
10-11 Gausvik - Tjeldsundbrua Liten Middels positivt +  
11-1 Tjeldsundbrua - Brattland Liten Middels positivt +  
11-2 E-10: Brattland Vollstad Middels Lite negativt -  
11-3 Brattland- Sørvika Middels Middels negativt --  
11-4 Sørvika Stor Intet  0  
11-5 Sørvika øst Liten/middels Lite negativt -  
12-1 Sørvika nord Middels Intet 0  
12-2 Nordvika Middels Lite negativt -  
12-3 Nordvikmyran Liten Lite negativt -  
12-4 Idrettsanlegg med turområder Stor Intet 0  
12-5 Nordvika – Ruggevika Middels Lite til middels 

negativt 
-/--  

12-6 Ruggevika Middels Intet 0  
Samlet konsekvens Harstad for nærmiljø og friluftsliv Liten negativ 

- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Tilgangen til viktige utfartsområder ved Årbogen bør opprettholdes i anleggsfasen. Dette 
reduserer negativ påvirkning i anleggsfasen. 

• Det bør etableres særskilte støyreduserende tiltak for ny adkomstveg forbi boligfelt ved Årbogen. 
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7.3.8 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Skånland kommune følger i hovedsak eksisterende E10 fra Tjeldsund bru til 
kommunegrensen mot Evenes (figur 7-27). Generelt preges parsellen av den eksisterende europavegen 
som hovedsakelig er en viktig gjennomfartsåre for fastboende og turister, samt næringstransport. 
Omkringliggende områder varierer mellom jordbruk-, skogbruk- og utmarksarealer, samt spredt 
bebyggelse. Bebyggelsen er i hovedsak tilknyttet områdene Evenskjer, Trøsen-Elverhøy, Boltåskrysset og 
Steinsland, der spesielt sistnevnte har en rekke gode kvaliteter for fagtemaet. Området øst for Tjeldsund 
bru er en viktig møteplass i kommunen, og dette er også et populært utgangspunkt for turgåere i 
attraktive turområder. Områdene tilknyttet Tennvatnet og Langvatn tiltrekker seg fritidsfiskere og 
naturinteresserte. Det er også en rekke stier og driftsveger spredt fordelt langs undersøkelsesområdet, 
som brukes i varierende grad til utfart. 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsfasen vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens E10. Anleggsarbeider med medfølgende 
massetransport vil medføre midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet i 
området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av 
områdene. Det forventes spesielt at områdene rundt Tjeldsund bru tidvis blir negativt påvirket av 
anleggsarbeidene, mens enkelte boliger ved Steinsland også vil bli påvirket av støy i noen grad. 
Kulvertene under vegen vil være tidvis stengt, noe som hindrer trygg passasje for brukere av disse. Det 
planlegges med fire deponier i kommunen, der disse vil tilføre betydelig støy og forstyrrelser i 
anleggsperioden. Det forventes at bruken av områdene vil kunne gjenopptas i driftsfasen. 

 
Figur 7-27. Verdikart for delområder i Skånland kommune, parsell 3. 

 
Figur 7-28 Verdikart for delområder i Skånland kommune, parsell 14. 

Virkninger i driftsfase 

De planlagte tiltakene vil i hovedsak berøre områder tilknyttet dagens vegtrasé, og påvirkningen blir 
derfor ubetydelig på store deler av strekningen. Det er tilrettelagt for at verdiene for fagtemaet rundt 
Tjeldsundbrua skal opprettholdes og tilsvare dagens situasjon. Tilgangen til sikker passasje for turgåere 
som skal krysse vegen blir opprettholdt på hele strekningen ved kulverter eller et tilsvarende alternativ. 
Enkelte avkjørings- og parkeringsmuligheter ved utfartsområder som f.eks. Tennvatnet blir borte. 
Etablering av sikker lokalveg mellom Steinsland og krysset til Evenskjer vil gi syklende og gående en 
sikker ferdselsveg fra Tjeldsundbrua til Evenskjer, noe som er en betydelig forbedring av dagens 
situasjon. Ingen boliger vil bli betydelig påvirket av tiltaket, og tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som 
noe fremmedelement for brukerne av disse områdene. Planlagte massedeponier vil hovedsakelig ha en 
negativ virkning i anleggsfasen. I driftsfasen vil tas det sikte på at arealene skal kunne brukes tilnærmet 
som før.  

Samlet konsekvens settes til liten positiv. 
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Tabell 7-15. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

13-1 Tjeldsund bru Stor Lite positivt +  
13-2 Steinsland Middels Lite positivt +  
13-3 Djuphamna Liten Lite positivt +  
13-4 Kryss Evenskjer – Rasteplass Middels Intet 0  
13-5 Stormyra Liten Intet 0  
13-6 Elverhøy Middels Intet 0  
14-1 Elvemo Stor Intet 0  
14-2 Vollmyra Liten Intet 0  
14-3 Soltun Stor Intet 0  
14-4 Kvitberget Liten/middels Intet 0  
14-5 Trøsehøgda Middels Intet 0  
14-6 Trøsen – Boltåskrysset Liten Intet 0  
14-7 Nyheim Middels Intet 0  
14-8 Tennvatnet vest Liten Intet 0  
14-9 Tennvatnet - Langvatnet Middels/stor Lite/middels negativt -/--  
14-10 Langvatnet øst Liten Intet 0  
Samlet konsekvens Skånland for nærmiljø og friluftsliv Liten positiv 

+ 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør tilrettelegges med en enkel avkjøringsmulighet og parkering mellom Langvatnet og 
Tennvatnet for brukere av disse områdene. Dette reduserer konsekvens til intet/liten negativ. 

7.3.9 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Undersøkelsesområdet i Evenes kommune består av vekslende jordbruks- og utmarksarealer, 
randbebyggelse og spredte fritidsboliger, samt områder brukt til rekreasjon og friluftsliv. Det er 
bebyggelse med gode kvaliteter for fagtemaet spredt langs dagens E10, deriblant ved Lakså, Dragvik, 
Lenvika, Snubba og Bogen. Sistnevnte er kommunesenter, har tett bebyggelse med fastboende i alle 
aldersgrupper, tilhørende lek- og rekreasjonsområder, samt en rekke tilbud for fastboende og 
tilreisende. 

Dragvikosen er et populært utfartsområde for bading og andre friluftslivsaktiviteter. Det er også en rekke 
stier og driftsveier spredt fordelt langs undersøkelsesområdet, som brukes i varierende grad til utfart. 

 

 
Figur 7-29. Verdikart for delområder i Evenes, parsell 16 og 17. 

Virkninger i anleggsfase 

På strekningene der traséen legges overlappende eller nær eksisterende E10 vil anleggsarbeidene og 
medfølgende massetransport medføre midlertidige omkjøringer, uoversiktlig trafikkbilde og økt aktivitet 
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i området. Stedvis og i perioder vil dette medføre økt barrierevirkning, støy og trafikkfare for brukere av 
områdene. Kulverter og avkjøringer kan tidvis bli avstengt. I de områdene der veien legges i ny trasé vil 
anleggsarbeidene medføre en betydelig kvalitetsforringelse, og bruken vil endres. Spesielt vil tiltakene i 
Bogen medføre betydelig negativ påvirkning på opplevelsen og bruken av disse områdene. Det vurderes 
tre massedeponier spredt langs eksisterende E10 på strekningen, og disse vil medføre støy og 
forstyrrelser i anleggsperioden. 

Avlastet veg 

Den planlagte veien legges i ny trasé fra Lakså til Bogen, noe som vil være den naturlige gjennomfartsåren 
for reisende gjennom denne parsellen. Dette medfører at den eksisterende E10 vil bli betydelig 
trafikkavlastet og omklassifisert. Tiltaket legger opp til gang og sykkelsti fra Dragvik til Bogen, noe som 
vil forbedre forholde for syklende og gående her.  

Den planlagte veien legges i ny trasé fra Bogen sentrum til bebyggelsen i Snubba sør, noe som vil medføre 
at denne blir den naturlige gjennomfartsåren for reisende gjennom denne parsellen. Dette medfører at 
den eksisterende E10 vil bli betydelig trafikkavlastet og omklassifisert. 

Det er planlagt med flere kryssløsninger for og koble eksisterende E10 til den nye traséen på strekningen, 
noe som fører til enkle tiltak i kryssområdene. Det planlegges også gang og sykkelsti fra Bogen til Lenvika, 
noe som vil forbedre forholde for syklende og gående her. 

Virkninger i driftsfase 

I områdene som følger eksisterende trasé vil arealbeslaget være begrenset til arealutvidelsen og nye 
kryssløsninger. Tiltaket vil i hovedsak kun påvirke verdier for nærmiljø og friluftsliv i liten grad her. 

Resterende strekning legges i ny trasé, høyere i terrenget og i hovedsak ovenfor dagens bebyggelse. Her 
vil tiltaket representere et fremmedelement i form av støy, visuelt og barriereeffekt i områder som 
tidligere ikke innehar større inngrep. I enkelte områder vil dette virke kvalitetforringende på områder 
som brukes til utfart, deriblant nord for Dragvik og Lenvika. I områdene sør for Østervikvatnet vil tiltaket 
virke negativt på noe spredt bebyggelse, men hovedbebyggelsen tilknyttet Snubba vil ikke bli vesentlig 
påvirket. 

I Bogen sentrum vil tiltaket medføre endringer i forhold til dagens veiløsninger med betydelig arealbeslag 
knyttet til breddeutvidelse av veien, ny vei opp mot tunnelpåhugget, nye kryssløsninger, samt parkering 
for kollektivtransport og endring av lokale veier. Spesielt vil tunnelpåhugget og nye traséer representere 
et nytt storstilt fremmedelement både visuelt og støymessig for beboerne og brukerne av disse 
områdene.  

Tiltaket forventes å ikke gi betydelig påvirkning på verdifulle friluftslivsområder ved Østervikvatnet, men 
tilgangen kan bli noe redusert til de tre sistnevnte. 

Flere eiendommer vil bli berørt av støy fra trafikk, spesielt i Bogen. Det legges opp til støyskjerming av 
uteområder i forbindelse med påvirkete bygg.  

Tiltaket medfører at dagens E10 på deler av strekningen blir betydelig trafikkavlastet, noe som vil 
representere en betydelig forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv langs disse 
strekningene. Dette gjelder blant annet i områder tilknyttet bebyggelse ved strekningen fra Lakså til 
Bogen og østre del av Bogen til Lenvika.  

 

De fleste deponiene forventes ikke medføre betydelig endret bruk av områdene i driftsfasen. Unntaket er 
deponi D30 ved Østervikvatnet som sperrer en skogsvei som brukes av hytteeier og personer på utfart. 
Samlet konsekvens settes til middels negativ. 

 
Figur 7-30. E10 gjennom Bogen. 

Tabell 7-16. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes 

Evenes 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

16-1 Dragvik Middels Lite positivt +  
16-2 Dragvikosen Stor Lite positivt ++  
16-3 Lakså nord Liten/middels Middels negativt -/--  
16-4 Dragvik nord Middels Stor negativt --/---  
16-5 Dragvik – Bogen nord Liten Lite negativt -  
16-6 Strandlinjen Dragvik – 
Bogen 

Middels Lite positivt +  

16-7 Bogen vest Stor Middels/stort negativt ---  
16-8 Laksåa vest     
17-1 Bogen midt Stor Middels/stort negativt ---   
17-2 Strandvatnet Stor Intet 0  
17-3 Bogen øst Stor Lite til middels positivt +/++  
17-4 Lenvika Middels Lite positivt +  
17-5 Lenvika nord Liten/middels Middels negativt -/--  
17-6 Østervikelva nord Liten Lite/middels negativt -  
17-7 Snubba Middels Lite negativt -  
17-8 Østervikvatnet Middels/stor Lite negativt -  
Samlet konsekvens Evenes for nærmiljø og friluftsliv Middels negativ 

-- 
 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Etablere gjennomgående gang/sykkelvei langs strandlinjen, på utsiden av veien gjennom Bogen. 
Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke medføre endring i konsekvensgrad. 
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• Etablere gang- og sykkelsti over broen i Bogen. Vil redusere negativ påvirkning, men vil isolert 
sett ikke medføre endring i konsekvensgrad. 

• Legge inngangen til tunnelportalene i Bogen i en løsmassekulvert. Begrenser den visuelle og 
støymessig negative påvirkningen, uten at dette isolert er nok til å redusere konsekvensen. 

• Gjennomføre særskilte støyreduserende tiltak i Bogen. Isolert sett vil ikke tiltaket medføre endring 
i konsekvensgrad. 

• Opprettholde veitilgangen til hyttene ved Østervikvatnet ved å etablere avkjøringsmulighet. Vil 
redusere negativ påvirkning, men vil isolert sett ikke medføre endring i konsekvensgrad. 

• Tilrettelegging for sikker passering av den nye veien for brukere av friluftslivsområder i Dragvik 
nord. Dette vil medføre endring i konsekvens til middels negativ konsekvens. 

7.3.10 Usikkerhet 

Vurderinger er gjort på et overordnet nivå der planområdet er delt inn i enhetlige områder der verdien 
som er satt er lik for hele området. Det er nødvendig for å håndtere et så stort planområde. Ved en slik 
inndeling vil det imidlertid være risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke blir fanget opp. 
Enkelt-kilder kan også gi ukorrekt informasjon rundt dagens situasjon, uten at dette registreres av 
utreder. Samtidig gjør utrederen skjønnsmessige verdivurderinger av områdene, og verdien kan derfor 
være avhengig av utreder. Dette er feilkilder som kan gi usikre eller ukorrekte verdivurderinger av 
områdene. 

7.3.11 Samlet vurdering for tema nærmiljø og friluftsliv 

Strekningen tilknyttet Hålogalandsvegen innehar en rekke områder med gode kvaliteter og betydelige 
verdier for nærmiljø og friluftsliv. Samtidig er det stor variasjon i det planlagte tiltakets grad av påvirkning 
på hvert av disse områdene.  

Generelt vil anleggsarbeidene tidvis medføre økt barrierevirkning, støy og økt aktivitet i området. Ved 
arbeid langs dagens trasé vil dette gi midlertidige omkjøringer, noe uoversiktlig trafikkbilde og økt 
trafikkfare. I områder som tidligere ikke er påvirket av tyngre inngrep, vil arbeidene representere et 
betydelig inngrep, både visuelt og i form av støy, samt at det skaper en barriereeffekt for brukerne av 
disse områdene. 

På deler av strekningen innebærer tiltaket oppgradering av eksisterende veg, der ny vegtrasé lokaliseres 
overlappende med eller svært nær eksisterende veg. Her medfører tiltaket kun mindre arealbeslag og 
tiltaket vil i hovedsak ikke fremstå som nytt fremmedelement for brukere av områdene. Dette gjelder 
store deler av strekningene i kommunene Sortland, Skånland og Kvæfjord.   

Flere steder medfører tiltaket betydelig trafikkavlastning på dagens europa- og riksveger. Når ny veg er 
ferdig vil slike områder oppleves som betydelig roligere enn dagens situasjon, og øke kvaliteten, noe 
som vil representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og friluftsliv. Bebyggelsen i Kongsvik 
og østre deler av Bogen er eksempler på områder med gode kvaliteter der forholdene blir forbedret. 

Den spredte randbebyggelse på strekningen blir i hovedsak ikke betydelig påvirket av tiltakene. Likevel 
er det enkelte boligområder hvor tiltaket vil medføre kvalitetsforringelse visuelt, i form av støy og ved 
barrierevirkning, deriblant vestre deler av Bogen.  

På enkelte strekninger legges den nye traséen i områder av betydelig verdi for friluftsliv eller medfører 
barrierevirkning for brukere på veg inn i attraktive turområder. Kongsvikdalen er et slikt eksempel der 
tiltaket vil medføre kvalitetsforringelse av et område av stor verdi for brukere i alle aldersgrupper og 
anses å stride mot nasjonale mål om å ivareta områder av verdi for friluftsliv. Flere steder tilrettelegges 
det for ivaretakelse av kvalitetene for friluftsliv gjennom blant annet etablering av utfartsparkeringer, og 
i enkelte tilfeller vil dette forbedre dagens situasjon. Eksempler på dette er Kanstadeidet, som er populært 
for brukere i alle aldre, samt Forvika og Løbergsbukta, som er mye brukte utgangspunkt for turgåere til 
attraktive fjellområder. Der tiltaket medfører barrierevirkning inn mot attraktive friluftsområder, er det 
de fleste steder planlagt sikker kryssing av vegen ved etablering av eksempelvis kulverter. Likevel 
medfører dette flere steder at utfart blir kanalisert til et krysningspunkt, i motsetning til dagens situasjon 
der utfartsmulighetene til hvert område er mange. 

Samlet sett vil Hålogalandsvegen få liten/middels negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv (tabell 
7-17). 

Tabell 7-17. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema nærmiljø og friluftsliv. 

Fagtema nærmiljø og friluftsliv Alternativ 0 Ny trasé 

Sortland 0 - 
Kvæfjord 0 0/- 
Lødingen 0 + 
Tjeldsund 0 -- 
Harstad 0 - 
Skånland 0 + 
Evenes 0 -- 
Samlet konsekvens 0 Liten/middels negativ 

-/-- 
Strider mot nasjonale mål*  Ja 
Rangering** 1 2 

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

7.4.1 Definisjon av tema og influensområde 

Tema for utredningen er naturmangfold, som inkluderer verdifulle naturtyper og viltområder og 
rødlistede planter og dyr innenfor planområdet, både på landjorden og i fersk- og saltvann. På grunn av 
tidsbegrensning er utredningen hovedsakelig basert på kjente forekomster, og nye feltundersøkelser er 
konsentrert om områder med stort potensiale for nye funn. 

For enkelthets skyld regnes her hele planområdet som influensområde. Tiltaket vil også kunne få 
virkninger utenfor planområdet, og der slike virkninger vurderes som sannsynlige er disse omtalt spesielt. 

7.4.2 Kunnskapsgrunnlag 

Informasjon om området fra eksisterende databaser og rapporter er gjennomgått i eksisterende, og 
sammen med observasjoner fra veg har dette dannet grunnlag for hva som ble befart. Datagrunnlaget 
vurderes å være godt nok. 

Befaringer ble gjort i august-september 2015. Nye naturtypelokaliteter er beskrevet i egne faktaark. Som 
grunnlag for avgrensninger har vi brukt DN-håndbok 13 (inkludert oppdaterte faktaark fra 
Miljødirektoratet 2015) for terrestriske naturtyper, DN-håndbok 19 for marine naturtyper og DN-
håndbok 11 for viltområder. Rødlistene for arter (Kålås mfl. 2010) og naturtyper (Lindgaard og Henriksen 
2011) er også tatt med i vurderingen, med oppdatert status for arter (Artsdatabanken 2015). 

Tidligere kartavgrensninger av naturtype- og viltlokaliteter er merket med id-nummer fra Naturbase. 
Avgrensninger som ikke ligger inne med id-nummer i Naturbase har fått nytt lokalt id-nummer etter 
kommunenummer, og er merket med T for terrestrisk, L for limnisk, M for marin naturtype og F for 
funksjonsområde for arter. Artsobservasjoner fra nasjonale databaser er merket NDB. 
Naturtypelokaliteter som er beskrevet i forbindelse med Ecofacts kartlegging av Harstad kommune i 2014 
er merket ECO og lokalitetsnummer fra Ecofact rapport 349. 

Der sensitive artsdata finnes innenfor influensområdet for vegtraseen, er observasjonen projisert ned på 
vegen nærmest observasjonsstedet. Dette for å kunne ta disse med i vurderingen uten å oppgi nærmere 
informasjon om funnet. 

7.4.3 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Kjerringnesvassdraget har middels verdi som funksjonsområde for anadrom fisk og en liten bestand av 
elvemusling (rødlistet i kategorien VU), øvrig natur har liten til middels verdi. 

 

 
Figur 7-31. Verdikart parsell 1. 

Virkninger i anleggsfase 

Inngrep nær Kjerringnesvassdraget, for eksempel ved bygging av ny bru ved delområde eller 
skjæringer/fyllinger nær Sørkleivelva (delområde 3 og 4) samt inngrep vegetasjon mot elvebredden vil 
kunne skade naturverdiene knyttet til vassdraget midlertidig, og potensielt permanent hvis ikke 
avbøtende tiltak følges opp.  

Avlastet veg 

Ingen avlastet veg. 

Virkninger i driftsfase 

I Sortland kommune er det få virkninger i driftsfase da ingen permanente installasjoner/inngrep gjør 
beslag i viktige terrestriske miljø. Det forutsettes at det ikke blir permanente effekter av anleggsfase i 
akvatisk miljø.  

Tabell 7-18. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland 

Sortland 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(1) 1 Kjerringnesdalsvatnet Middels Lite negativt -  

(1) 2 Galtbekken Middels Lite negativt -  

(1) 3 Storstilla Middels Lite negativt -  

(1) 4 Hola Middels Lite negativt -  

(1) Øvrig natur Liten Lite negativt -  
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Samlet konsekvens Sortland for naturmangfold Liten negativ  
- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Viktigste avbøtende tiltak er å unngå inngrep i elv og elvebredd, og unngå å fjerne vegetasjon langs 
elvebredden i anleggsfasen, samt innskrenke anleggsbeltet som tilstøter vassdraget. Hvis disse 
hensynene tas vil tiltaket få ubetydelig negativ konsekvens. 

7.4.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

I Langvassbukta utenfor Kobbeneset (parsell 2, delområde 4) er det en marin naturtypelokalitet, 
israndsavsetning, som får middels verdi. Langvasselva, Vesterelva og Lakselva med anadrom fisk berøres. 
Langvasselva har også elvemusling (VU). Alle elvene får middels verdi. Et myrområde ved Våtvoll får også 
middels verdi (rødlistet naturtype (NT)). Også strandsone til sjø og ferskvann gis middels verdi. 

Gullesfjordbotn naturreservat (parsell 3, delområde 2 og 3), med tilhørende naturverdier knyttet til 
strandeng og bløtbunnsområder i strandsonen, har stor verdi. I Løbergbukta (parsell 3, delområde 1) er 
det et viktig bløtbunnsområde i strandsonen med middels-stor verdi. 

 
Figur 7-32. Rv. 85 gjennom Langvassdalen. 

 
Figur 7-33. Rv. 85 gjennom Våtvoll. 

Virkninger i anleggsfase 

Aktivitet i og nær sjø, vann og vassdrag, for eksempel ved anlegg av ny bru av rigg-/midlertidig 
deponiområde i Løbergbukta (parsell 3, delområde 1) eller ved utbedring av veg nær Langvatnvassdraget 
(parsell 2, delområde 1) og nær Gullesfjordbotn naturreservat (parsell 3, delområde 2-4) kan gi virkninger 
for viktige naturverdier, med negativt omfang som varer inn i driftsfasen. Myrområder er også særlig 
sårbare for påvirkninger av anleggsvirksomhet. 

Avlastet veg 

Ikke relevant. 
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Figur 7-34. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune, parsell 2 og 3. 

Virkninger i driftsfase 

I Løbergbukta (parsell 3, delområde 1) vil arealbeslag av en tredjedel av et viktig bløtbunnsområde i 
strandsonen i seg selv gi stor negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

Det er også stort negativt omfang knyttet til kryssing av myrområdene helt sør i parsell 2 ved Våtvoll. Her 
blir det store arealbeslag ikke minst på grunn av etablering av deponiområde. Selv om vegen grenser til 
Gullesfjordbotn naturreservat vil virkninger i driftsfasen få liten-ubetydelig konsekvens for naturverdiene 
i dette området. Potensielt er det stort negativt omfang for kryssing av Langvasselva i Langvassdalen. 
Hvis ikke spesielle hensyn tas er det fare for å utrydde elvemusling ved denne forekomsten. I 
vurderingene går vi ut i fra at hensyn tas. 

Planlagte tiltak vil gi stor negativ konsekvens. 

Tabell 7-19. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(2) 1 Langvassdalen Middels Liten negativ -  
(2) 2 Langvatn Middels Intet 0  
(2) 3 Tverrbakkan Middels Lite negativt -  
(2) 4 Kobbeneset Middels Intet 0  
(2) 5 Bømarkbukta Middels Intet 0  
(2) 6 Nerfossen Middels Stort negativt --  
(2) Øvrig natur Liten Lite negativt -  
(3) 1 Løbergbukta Middels/Stor Stort negativt ---  
(3) 2 Vesterbotn Stor Lite negativt -  
(3) 3 Vesterelva Middels Middels negativt --  
(3) 4 Lakselva Middels Middels negativt --  
(3) Øvrig natur Liten Lite negativt -  
Samlet konsekvens Kvæfjord for naturmangfold Stor negativ 

--- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Unngå anleggsaktivitet i strandsone, elv/elvebredd og nær viktige naturtyper og naturreservatgrense.  

7.4.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

I Lødingen er det registrert to forekomster av strandeng og strandsump (parsell 6), to forekomster av 
naturbeitemark (også parsell 6) og en forekomst av eldre boreal lauvskog (parsell 7) som berøres av 
anleggsbeltet. Et verna vassdrag (Heggedalselva, Eideselva, Austerdalselva) berøres i parsell 4 og 
Slåttdalselva i parsell 6. Disse elvene har anadrom fisk. 
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Figur 7-35. Verdikart for delområder i Lødingen kommune, parsell 4.  

Virkninger i anleggsfase 

Det er generelt fare for utslipp til vannforekomster, både ferskvann og marint. Tilslamming og 
forurensning med kjemikalier er aktuelt. Flere steder er det direkte inngrep i elver, og andre steder 
nærføring og krysning med bro som kan gi nevnte konsekvenser i anleggsfase. 

I terrestriske miljø er det potensielt utvidede arealbeslag i verdifulle naturtyper som naturbeitemark 
(parsell 6), strandmiljø (parsell 6) og gammel lauvskog (parsell 7). Også lagring av materialer/masser 
langs traseen i spesielt kulturmark og strandsone kan presse sammen jorda og føre til varige endringer. 

Avlastet veg 

Ikke relevant.  

 

  
Figur 7-36 Verdikart for delområder i Lødingen kommune, parsell 6. 
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Figur 7-37. Verdikart for delområder i Lødingen kommune, parsell 7. 

 
Figur 7-38. Djupfesthamn 

Virkninger i driftsfase 

Sammenlignet med anleggsfase avtar virkninger i driftsfasen. I vannforekomster er det trolig ingen 
negative effekter når forstyrrelser fra anleggsfasen avtar. Når det gjelder terrestriske miljø er det 
arealbeslag i verdifulle naturtypeforekomster som utgjør de største virkningene. Det er snakk om 
standeng og strandsump, naturbeitemark langs parsell 6, samt en forekomst av gammel lauvskog i 
parsell 7 som begge har stor verdi, og sammen med stort omfang utløser dette stor negativ konsekvens.  

Tabell 7-20. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(4) 1 Austerdalselva Middels  Lite negativt -  

(4) 2 Austerdalsbrua Middels  Lite negativt -  

(4) 3 Eidelva Middels  Lite negativt -  

(4) 4 Kanstadbotn Middels  Lite negativt -  

(4) Øvrig natur Liten Lite negativt -  

(5) Øvrig natur Liten Intet 0 Kun tunnel 

(6) 1 Djupfesthamn Middels  Stort negativt --/---  

(6) 2 Strand Liten/Middels  Stort negativt --  

(6) 3 Slåttdalselva Middels Stort negativt --/---  

(6) 4 Einneset Middels  Stort negativt --/---  

(6) 5 Storvollen  Middels/Stor Stort negativt ---  

(6) 6 Nyheim Middels  Stort negativt --/---  

(6) Øvrig natur Liten Middels negativt -  

(7) 2 Heggelva Middels/Stor Lite negativt -  

(7) Øvrig natur Liten Middels negativt -  

Samlet konsekvens Lødingen for naturmangfold Stor negativ 
--- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Sentrale avbøtende tiltak er å justere utformingene av deponiene slik at de mindre grad legger beslag 
på verdifull natur. En buffersone til viktige skogsområder anbefales. Buffersone til vannforekomster, og 
spesielt bekker og elver anbefales også. 

7.4.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Store deler av tiltaket går i Tjeldsund gjennom tunneler, og påvirkningene på naturmangfold er stedvis 
færre her enn langs andre deler av tiltaket. 

Fiskefjorden vurderes å ha potensial for å være en spesielt rik fjord, men er ikke undersøkt. Det finnes 
likevel tre deltaer av ulik størrelse i fjordbotn med trolig rik bløtbunnsfauna som gir grunnlag for 
vadefugl og potensial for ålegrasenger. Det anbefales bedre undersøkelser av Fiskefjorden. 
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Av terrestriske verdier finnes et større myrområde med middels verdi ved Steinbakken nordøst for 
Kongsvik som berøres kraftig. Det er også avgrenset en forekomst av flommarkskog som får stor verdi 
langs Kjerringelva ved bunnen av Fiskefjorden. Kongsvikelva er et anadromt vassdrag med både laks og 
sjøørret og får derfor middels verdi. Dalelva i bunnen av Fiskefjorden har bare sjøørret, men oppnår 
også middels verdi.  

  
Figur 7-39. Verdikart for delområder i Tjeldsund kommune, parsell 8. 

 
Figur 7-40. Verdikart for delområder i Tjeldsund kommune, parsell 9. 

Virkninger i anleggsfase 

Virkninger i anleggsfase utover arealbeslagene som overføres til driftsfase er særlig knyttet til mulighet 
for forurensing av viktige vannforekomster i forbindelse med håndtering av deponimasser fra sprengning 
av tunnel. I tillegg kommer kjøring og graving i myrområder som er en følsomme for påvirkning. 

Avlastet veg 

Ikke relevant for fagtema. 

Virkninger i driftsfase 

Virkninger er særlig knyttet til beslag av areal av marine områder i Fiskefjorden der ulike potensielt 
artsrike og verdifulle miljø kan bli berørt. Flommarksskog i Fiskefjorden og rikmyrsområder ved 
Steinbakken blir også kraftig berør av arealbeslag. Planlagte tiltak vil gi meget stor negativ konsekvens. 

Tabell 7-21. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(7) Fiskefjorden Stor Stort negativt ---- Føre-var 
betraktning ut 
fra potensial 
både for verdi 
og mulig 
påvirkning 

(8) 1 Dalelva Middels Lite negativt -  

(8) 2 Kjerringelva Stor Stort negativt ---  

(8) 3 Kongsvikelva Middels Lite negativt -  

(8 og 9) 4 Steinbakken Middels Stort negativt --/---  

(8) Øvrig natur Liten Intet/Lite 0/-  

(9) Øvrig natur Liten Stort negativt -  

Samlet konsekvens Tjeldsund for naturmangfold Meget stor 
negativ 
---- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Unngå aktivitet nær og i registrerte viktige naturtypelokaliteter. Opprettholde buffer til vann og vassdrag. 
Unngå forurensing fra deponi, særlig nær myr og vannforekomster. Unngå aktivitet i myrområder.  

7.4.7 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

I Harstad er det mange verdifulle naturtyper knyttet til kulturlandskapet, særlig i området Leikvika-
Fauskevåg (figur 7-40 og figur 7-41). Dette skyldes kombinasjon av kalkrik berggrunn og fortsatt 
ekstensiv hevd. Av andre registrerte naturtyper kan nevnes rik kulturlandskapssjø, rike strandberg, 
strandeng og strandsump og kilde. Videre er det registrert flere elver som er funksjonsområder for 
anadrom fisk, og noen viktige funksjonsområder for fugl (andefugl, vipe). 
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Figur 7-41. Verdikart for delområder i Harstad kommune, parsell 10. 

 

 
Figur 7-42. Verdikart for delområder i Harstad kommune, parsell 11 og 12. 

Virkninger i anleggsfase 

Nesten alle de registrerte naturtypene av kulturmark ligger helt eller delvis innenfor anleggsbeltet, da 
dette samlet beslaglegger et meget stort areal og går gjennom de viktigste delene av kulturlandskapet, 
litt ovenfor den mest intensivt drevne landbruksjorda. Anleggsvirksomhet vil skade vegetasjon og 
jordstruktur i de fleste naturtyper som blir berørt, og endre hydrologiske forhold i myr samt forurense 
vannforekomster. Omfanget blir stort negativt for plante- og dyrelivet som er knyttet til naturtypene og 
funksjonsområdene.  

Avlastet veg 

Ikke relevant for fagtema. 

Virkninger i driftsfase 

Virkningene i driftsfase er i stor grad langtidsvirkninger av anleggsaktiviteten. I tillegg kommer 
arealbeslag av selve tiltaket, og eventuell avrenning fra masser brukt i fyllinger og fra vedlikehold, drift 
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og bruk av veg. I områder der ny trase legges til natur som er lite preget av inngrep fra før vil vegen 
utgjøre en barriere for vilt som ferdes i området. Dette gjelder særlig der veien legges på store fyllinger 
eller i dype og bratte skjæringer og der flere nesten parallelle veier møtes. Der vegen legges nær bygdene 
vil den utgjøre en barriere for dyr på beite, og kan medvirke til opphør av hevd som er viktig for naturtyper 
knyttet til kulturlandskapet. 

Harstad er en av få kommuner i fylket som har en del helhetlige kulturlandskap som fortsatt holdes i 
hevd, og kalkrik berggrunn gjør at mange av disse også har rik vegetasjon og en variert flora av 
beitemarkssopp. Anleggsaktivitet og selve tiltaket vil føre til tap av mange verdifulle naturtypelokaliteter 
knyttet til kulturlandskapet. 

Samlet konsekvens for tiltaket i Harstad blir meget stor negativ. 

Tabell 7-22. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(10) 1 Årbogelva Middels Lite negativt -  

(10) 2 Breinesvika Middels Stort negativt --  

(10) 3 Stenghaugen Stor Lite negativt -  

(10) 4 Kolmilberget Middels Ubetydelig 0  

(10) Øvrig natur Liten Stort negativt --  

(11) 1 Brekken Middels Stort negativt --  

(11) 2 Loftan Middels Stort negativt --  

(11) 3 Vollstad Stor Stort negativt ---  

(11) 4 Fauskevågen Stor Stort negativt ---  

(11) 5 Ramnfløya Middels Stort negativt --  

(11) 6 Halsebøtuva Stor Stort negativt ----  

(11) 7 Sørvikosen Middels Stort negativt --  

(11) Øvrig natur Liten/middels Stort negativt --  

(12) 1 Melkvikøya Middels Middels negativt --  

(12) 2 Fjellvassmyra Stor Lite negativt --  

(12) 3 Jonsholtet Stor Stort negativt ----  

(12) 4 Nordteigåsen Stor Stort negativt ----  

(12) Øvrig natur Liten/middels Middels negativt -  

Samlet konsekvens Harstad for naturmangfold Meget stor 
negativ 
---- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Innskrenke anleggsbeltet der det finnes verdifulle naturtypelokaliteter, minimalisere påvirkning i og nær 
disse. Unngå deponi nær verdifulle naturtypelokaliteter, myr og vannforekomster. Sikre god atkomst 
mellom bygder og utmarksbeiter slik at hevd kan opprettholdes i anleggs- og driftsfase for vegen. 

 

7.4.8 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Viktigste verdier er knyttet til Stormyra i Evenskjær, samt Ramsarområdet som omfatter Tennvatn 
naturreservat og Langvatn på grunn av sin store verdi særlig for våtmarksfugl. 

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen er det stor fare for negative virkninger på viktige naturverdier gjennom aktivitet i 
anleggsbeltet. Skade på vegetasjon i strand- og elvebredd kan føre til erosjon og forurensing av 
vannmassene som er viktige for en lang rekke organismer. Anleggsbeltet overlapper også helt eller delvis 
med noen viktige naturtypelokaliteter som er sårbare for mekanisk slitasje og kjøring med tunge 
anleggsmaskiner. Det kan også bli konflikt med fugl i hekketida innenfor Ramsarområdet som følge av 
støy og uro. 

 
Figur 7-43. Verdikart for delområder i Skånland kommune, parsell 13 og 14. 

Virkninger i driftsfase 

Virkningene av anleggsaktiviteten vil vare inn i driftsfasen, med negativt omfang. En del 
naturtypelokaliteter er direkte berørt av tiltaket gjennom arealbeslag. Samlet vil tiltak medføre middels 
til stor negativ konsekvens i driftsfasen.  
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Tabell 7-23. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(13) 1 Fredheim Middels Stort negativt --/---  

(13) 2 Nordheim Middels Middels negativt --  

(13) 4 Stormyra Stor Lite negativt --  

(13) Øvrig natur Liten Lite negativt -  

(14) 1 Trøsenelva Stor Lite negativt --  

(14) 2 Tennvatn Stor Middels negativt --/---  

(13) Øvrig natur Liten Lite negativt -  

Samlet konsekvens Skånland for naturmangfold Middels/stor 
negativ 
--/--- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Viktigste avbøtende tiltak er å begrense anleggsbeltet slik at det ikke kommer nær myr, vann og vassdrag. 
Det bør opprettholdes en buffer på 50 meter langs vann og vassdrag der unødig skading av vegetasjon 
og kjøring med tunge kjøretøy unngås. 

7.4.9 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

I Evenes kommune er det i parsell 17 noen slåttemarkforekomster som ligger nær den nye traseen. I 
tillegg går veien over Strandelva i Bogen sentrum, og Snubbaelva krysses rett oppstrøms samløp med 
Østervikelva. Sistnevnte har elvemusling. 

 

 
 

 

 

 
Figur 7-44. Verdikart for delområder i Evenes kommune, parsell 16 og 17. 



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

65 

 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsbeltet kan berøre et område med verdifull slåttemark, men kanskje kan dette avbøtes ved å 
redusere bredden på anleggsbeltet akkurat her. Ellers er det stort sett triviell natur. Kryssingen av 
Snubbaelva rett ovenfor samløpet med Østervikelva som har elvemusling utgjør en potensiell fare for 
nedslamming av muslingbestandene hvis ikke en tar spesielle hensyn. 

Avlastet veg 

Ikke relevant for fagtema. 

Virkninger i driftsfase 

Hvis avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med kryssing av elvene ser det ut til at det ikke blir noen særlige 
negative effekter av Hålogalandsveien i Evenes. De viktige slåttemarkforekomstene kan forhåpentligvis 
unngås. 

Samlet konsekvens er vurdert til middels negativ. 

Tabell 7-24. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes. 

Evenes 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(16) Øvrig natur Liten/middels Middels negativt -  

(17) 1 Strandelva Middels Intet 0  

(17) 2 Høghågen Middels Lite negativt -  

(17) 3 Snubbaelva Middels Middels negativt --  

(17) 4 Middels Lite negativt -  

(17) Øvrig natur Lite Lite negativt 0  

Samlet konsekvens Evenes for naturmangfold Middels 
negativ 

-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Unngå anleggsarbeid i tidsrom for sjørøyas fjordvandring, mai-juli. Begrense anleggsbeltet og unngå 
anleggsarbeid inn i verdifulle naturtyper, nær myr og vannforekomster. Unngå myr og vannforekomst 
ved anlegg av deponi. 

7.4.10 Usikkerhet 

Usikkerheten er stor når det gjelder omfanget av virkninger i anleggsfasen. Siden anleggsbeltet er såpass 
stort er det svært store naturarealer som berøres. Utformingen og plasseringen av deponier, og ikke 
minst hvilke masser som skal deponeres, har mye å si for avrenning, forurensing av vannforekomster og 
virkningene på naturmangfold. 

Det er også generelt stor usikkerhet knyttet til hvordan elvemuslinger blir påvirket i anleggsfasen og 
eventuelt driftsfasen hvis det blir tilfeller av nedslamming. I slike usikkerhetstilfeller har negativt omfang 
blitt satt til middels. En kan argumentere for at en burde bruke stort negativt omfang i slike tilfeller. 

7.4.11 Samlet vurdering for tema naturmangfold 

Samlet er ny Hålogalandsveg vurdert å gi meget stor negativ konsekvens for naturmangfold.  

Denne utredningen er spesiell da det er hele 16 parseller over en strekning på 150 km som utredes 
samtidig. Det er derfor svært mange naturområder av interesse for naturmangfoldet som berøres, og det 
er utfordrende å utarbeide en total konsekvensvurdering for hele utbyggingen. I henhold til håndbok 712 
skal ikke denne totalvurderingen vær en matematisk øvelse, men snarere en faglig skjønnsmessig 
vurdering. Når det er så mange parseller og delområder med i bildet virker det likevel nyttig å 
oppsummere noen tall som grunnlag for de skjønnsmessige vurderingene. 

Totalt sett er det 55 delområder som har blitt verdisatt til enten middels verdi (46 stk.) eller stor verdi (9 
stk.) og blir berørt av utbyggingen. For disse 55 områdene er det også beregnet en konsekvens i anleggs 
og driftsfase.  

Tiltaket beslaglegger svært store naturarealer der traseen er ny eller utvides vesentlig, og anleggsbeltet 
påvirker langt større naturarealer negativt. Mange viktige naturtypelokaliteter og funksjonsområder for 
arter er direkte berørt og det er sannsynlig at mange vil forsvinne på grunn av tiltak eller aktivitet i 
anleggsfasen. 

I omfangsvurderingene av hele tiltaket er der valgt å legge vekt på at naturområdene som berøres oftest 
ligger i en smal stripe mellom fjord og fjell. Her er det også annen infrastruktur, samt innmark og 
bebyggelse. Det er derfor et betydelig press på arealene på denne stripa, og inngrepene i forbindelse 
med Hålogalandsveien tar stedvis betydelige deler av det gjenværende arealet som har potensial for 
verdifullt naturmangfold. 

Det er også lag vekt på at inngrepet berører i negativ grad en rekke ulike systemer både i ferskvann, 
saltvann og på land. Det er snakk om ulike sjeldne naturtyper, fiskestammer, elvemuslingforekomster og 
strandsonemiljøer. Spesielt trekkes det frem at tiltaket i svært stor grad vil berøre viktige 
kulturlandskapsforekomster på strekningen Tjeldsund bru – Harstad, og Tjeldsund bru – Snubba. Dette 
er et område på hovedsakelig kalkrik berggrunn som har hatt et spesielt produktivt og tradisjonelt drevet 
jordbruk som det fremdeles finnes mange verdifulle rester av. Mange av disse restene blir ødelagt av 
selve veien, og enda flere blir trolig uten hevd i fremtiden fordi veien vanskeliggjør driften. For et 
enkelttiltak er det også uvanlig mange forekomster av elvemusling som kan blir permanent berørt på 
grunn av effekter under anleggsarbeidet. Dette henger sammen med prosjektets betydelige størrelse. 

Spekteret av verdifullt naturmangfold som berøres negativt er likevel betydelig, og geografisk spenner 
det også over en hel region. På bakgrunn av denne samlede vurderingen vurderer vi omfanget som stort 
negativt. 

I driftsfase er det hele 10 delområder som er vurdert å ha stor negativ konsekvens, og for ett delområde 
er det meget stor negativ konsekvens. For anleggsfasen øker tallene til henholdsvis 10 og 3. Et tiltak som 
har så mange konflikter på dette nivået vurderes å ha meget stor negativ konsekvens for tema 
naturmangfold. 

Vi vil imidlertid peke på den metodiske artefakt som genereres av å utrede så mange parseller samtidig. 
Det blir da flere konflikter og større sjanse for å oppnå meget stor negativ konsekvens. En uavhengig 
utredning av hver parsell ville kanskje ført til at den totale konfliktgraden hadde blitt vurdert til å være 
lavere da det hadde vært vanskelig å fange opp den samlede belastningen fra alle parsellene. Det virker 
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likevel rett å vurdere dette samlet slik at en faktisk fanger opp den samlede belastningen av en slik 
veiutbygging. 0-alternativet vil på sin side gi ubetydelige utslag for naturmangfold. 

Tabell 7-25. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema naturmangfold. 

Fagtema naturmangfold Nullalternativet Ny trasé 

Sortland 0 - 
Kvæfjord 0 --- 
Lødingen 0 --- 
Tjeldsund 0 ---- 
Harstad 0 ---- 
Skånland 0 --/--- 
Evenes 0 -- 
Samlet konsekvens  Meget stor negativ 

---- 
Strider mot nasjonale mål*   
Rangering** 1 2 

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

7.4.12 Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig med tanke på avgrensing av delområder og 
verdisetting. Kunnskap om tiltakets påvirkning (omfang) anses i hovedsak som tilstrekkelig med tanke 
på driftsfase. For anleggsfase vil det ofte være vanskeligere å gi en korrekt vurdering av omfang. For i 
både driftsfase og anleggsfase gjelder det at konsekvensen er satt høyt som et føre slik at manglende 
kunnskapsgrunnlag ikke skal gjøre at en havner for lavt på konsekvensskalaen. Et typisk eksempel på 
dette er vurdering av sjødeponi i Fiskefjorden hvor det er benyttet vurdering av potensial. For Fiskefjorden 
spesielt er det behov for å øke kunnskapsnivået før gjennomføring av tiltak, men det vil bli en del av 
nødvendig underlagsmateriale som må følge med søknad om dumping etter reglene i 
forurensningsforskriften. 

Føre-var-prinsippet (§ 9) 

Føre-var-prinsippet er i rapporten brukt der store naturverdier kan bli berørt av tiltaket, og usikkerhet 
med hensyn til virkning er stor. Dette gjelder særlig i verneområder, Ramsarområder og Fiskefjorden som 
sjødeponi. 

Samlet belastning (§ 10) 

Det er ingen tvil om at Hålogalandsveien vil øke presset på naturområdene langs de strekningene den 
berører. Spesielt for vilt vil veien gjøre betydelige inngrep i gjenværende vandringsveier og 
spredningskorridorer. Den vil kanskje også medføre et økt press på elvemuslingbestanden i regionen, 
som sammen med redusert vannkvalitet forårsaket av en rekke andre faktorer presser denne rødlistede 
arten tilbake i et område hvor den har mange forekomster. Påvirkning på vannkvalitet i de mange 
vassdragene, som krysses, vil avhenge mye av hvilke konkrete løsninger som velges (om det tas vare på 
kantsone) og også hvordan selve anleggsfasen gjennomføres. Det siste er særlig viktig for elvemusling. 

Når det gjelder verdifull kulturmark så er de ikke presset av annet enn mangel på hevd, og arealene som 
går tapt på grunn av Hålogalandsveien ville kanskje gått tapt likevel på grunn av gjengroing, men noen 
steder vil nok Hålogalandsveien fremskynde gjengroingsprosessen og starte ny gjengroing fordi spesielt 
naturbeitemarker i god hevd blir vanskelige å bruke. 

Ut fra vurderinger av de totale konsekvensene forventes virkninger av vegbyggingen for naturmangfold 
å få meget stort negativt omfang og således gi en økt samlet belastning på viktige naturverdier i området.  

Kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. For å redusere konsekvens er det viktig at 
det iverksettes avbøtende tiltak der det ikke lar seg gjøre å fastsette de for naturmangfoldet best egnede 
løsninger i reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser. Forslag til avbøtende tiltak som følger av 
konsekvensutredningen for naturmangfold bør derfor bakes inn i Ytre Miljøplan og Rigg- og 
marksikringsplan slik at verdiene blir hensyntatt i størst mulig grad i byggeplan og konkurransegrunnlag. 
Eksempelvis blir Ramsarområdet (som har svært stor verd) lite berørt i permanente tiltak, mens 
anleggsfase kan få utilsiktede og svært negative konsekvenser. Det er derfor viktig å ha fokus på 
anleggsfase når de videre detaljplaner lages. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

Det mest miljøforsvarlige tiltaket vil være å velge nullalternativet. I denne konsekvensutredningen var det 
ikke sammenligning av flere alternativ og vurdering av lokalisering var derfor gitt i bestillingen. Om 
tiltaket slik det er beskrevet og med store og meget store negative konsekvenser gjennomføres blir 
punktet om avbøtende tiltak særlig viktig å ha fokus på i det videre arbeidet med prosjektering og 
byggeplan. 

7.5 Kulturmiljø 

7.5.1 Definisjon av tema og influensområde 

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

Fredning etter kulturminneloven omfatter automatisk fredning og fredning etter vedtak. Kulturminner fra 
før 1537, erklærte stående byggverk fra før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 100 år er 
automatisk fredet og benevnes i utredningen som automatisk fredete kulturminner (kml. § 4). Fredningen 
omfatter en sikringssone, vanligvis på 5 meter, rundt kulturminnet (kml. § 6). Kulturminner fra etter år 
1537 og samiske kulturminner yngre enn 100 år kan fredes ved enkeltvedtak og benevnes i utredningen 
som nyere tids kulturminner. 
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Utredningens undersøkelsesområde er i henhold til avgrensing av planområde av september 2016. Plan- 
og influensområde har samme ytre avgrensing i denne utredningen.  

Omfang og konsekvens er vurdert innen planområdet. Det nevnte området betegnes anleggsbeltet. 
Direkte og indirekte virkninger på kulturmiljø vil være knyttet til aktivitet innen undersøkelsesområdet. 
Denne utredningen har primært fokus på direkte virkninger på kulturmiljøene og omtaler ikke indirekte 
virkninger særskilt når dette ikke framstår som aktuelt. Dette innebærer at omfang og konsekvens 
primært er vurdert for kulturmiljøer i anleggsbeltet og deponier. Videre tas det høyde for at områder i et 
belte på 10 meter langs planlagt veg m/skjæringskant blir særlig berørt av anleggsvirksomhet. 

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

Virkning av avlastet veg i de ulike parsellene vil medføre en nedgang i trafikktetthet. Denne virkningen 
er ikke av en slik art eller omfang at det vil kunne ha konsekvenser for kulturmiljøene. 

7.5.2 Kunnskapsgrunnlag 

Konsekvensutredningen er basert på tilgjengelig informasjon i eksisterende register og databaser, samt 
skriftlige kilder. Kulturminnemyndighetene v/ Sametinget samt Troms og Nordland fylkeskommuner er 
også kontaktet for å innhente eventuell ytterligere relevant informasjon for NIKUs befaring og utredning. 
Utredningen bygger primært på følgende data:  

• Kulturminnedatabasen Askeladden1. Siste nedlastning 03.03.2016. Registeringer gjort i 
forbindelse med kulturminnemyndighetenes undersøkelser i 2015 er lagt inn i databasen og 
omfattes derigjennom av datasettet som ligger til grunn for utredningsarbeidet. 

• SEFRAK-registeret2 over eldre bygninger. 
• Litteraturstudier (eksempelvis lokal litteratur, faglitteratur, nasjonale verneplaner, elektroniske 

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

fylkeskommune.  
• Nyere tids kulturminner registrert i forbindelse med oversiktsbefaring av undersøkelsesområde 

(avgrensing per juni 2015). Besiktigelse av områder med kjente kulturminner, samt registrering 
av nyere tids kulturminner i utvalgte områder ble gjennomført av May-Liss Bøe Sollund og Jan 
Brendalsmo i perioden 7.-16. september 2015.  

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

                                                

1 Den nasjonale kulturminnedatabasen 

7.5.3 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er funnet grunnlag for å definere to kulturmiljø innenfor parsell 1 (figur 7-45). Kulturmiljøene 
Marenhågen og Høgda omfatter krigsminner (ikke fredet) og spor etter samisk aktivitet og bosetning 
(automatisk fredet). Krigsminner som er relativt vanlig forekommende i regionen, men er mindre utbredt 
i landet for øvrig. Høgda innehar derigjennom kulturminner av både regional og nasjonal verdi som 
representerer en viktig del av områdets nyere historie. 

 
Figur 7-45. Verdikart for delområder i Sortland kommune, parsell 1. 

Virkninger i anleggsfase 

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

Virkninger i driftsfase 

Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for begge kulturmiljø i Sortland kommune. Konsekvens 
er tilknyttet anleggsfasen hvor kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av 
anleggsaktivitet. Det er snakk om varige tilstandsendringer som i betydelig grad vil kunne forringe de 
berørte kulturmiljøene. Tiltaket er gitt liten/middels negativ konsekvens i Sortland. 

2 Et nasjonalt register over ikke-fredete eldre bygninger oppført før 1900 (1945 i de nordligste fylkene) 
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Tabell 7-26. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(1) Marenhågen Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(1) Høgda Middels Middels/stort 
negativt 

- - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Sortland for kulturmiljø Liten/middels 
negativ  
-/- - 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

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

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

• Midlertidig merke kulturminnelokaliteter i anleggsfasen 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

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

7.5.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er definert til sammen 11 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen i Kvæfjord kommune 
(figur 7-46). Kulturminneverdier er bl.a. knyttet til gårdsbosetning og spor etter samisk aktivitet og 
bosetning. Spesielt kan kulturmiljøet Bømark ved Gullesfjorden nevnes. Gården Bømark er kjent i kilder 
tilbake til 1600-tallet og i dag finner man her en rekke ulike kulturminner og bygninger. Kilder tyder på 
at Bømark opprinnelig er en finnerydning, nå en av få kjente finnerydninger i Gullesfjord. 

Virkninger i anleggsfase 

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

 

 

Figur 7-46. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune. 

Virkninger i driftsfase 

Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for sju av de 11 avgrensede kulturmiljøene i Kvæfjord 
kommune. For disse er negative konsekvenser primært knyttet til anleggsfasen ettersom kulturminne-
verdier står i fare for å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene 
Tennstein, Bømark, Bergli og Våtvoll 1 vil bli direkte berørt av veg med skråningsutslag, og forventes å 
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bli ødelagt. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i 
betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for Kvæfjord kommune er det vektlagt at kulturminner 
i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett forventes liten negativ 
konsekvens for kulturminneverdier i Kvæfjord kommune. 

Tabell 7-27. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(2) Storvandet Liten Ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Ikke grunnlag for 
vurdering 

Kulturminneverdier er borte 

(2) Tennstein Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Svendnesset Middels-
Stor 

Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Tornes Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Bømark Stor Middels-Stort 
negativt 

- - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Bergli Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(2) Våtvoll 1 Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

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

(2) Litjedalen Liten Middels-Stort 
negativt 

- Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(3) Løbergsbukta 1 Liten Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(3) Løbergsbukta 2 Liten Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Kvæfjord for kulturmiljø Liten negativ 
- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Forventede negative konsekvenser av tiltaket er primært tilknyttet anleggsfasen og eventuelle tiltak bør 
derfor rettes mot å avbøte virkning av anleggsaktivitet.  

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

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

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

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

7.5.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er definert til sammen 25 kulturmiljø langs den planlagte vegen i Lødingen kommune (figur 7-47 og 
figur 7-48). Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning, spor etter samisk aktivitet og 
bosetning samt flere lokaliteter fra steinalder. På kulturmiljøet Strand har det vært fast bosetning siden 
midten av 1600-tallet og kulturmiljøet omfatter dessuten ulike typer bosetnings- og aktivitetsspor som 
går tilbake til steinalder. Miljøet innehar stor verdi og tidsdybde. Det er dessuten knyttet stor verdi til 
steinalderlokalitetene Kåringsklubben og Storhaugen, samt Finnsteinen som er et viktig samisk 
kulturmiljø i området. 
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Figur 7-47. Verdikart for delområder i Lødingen kommune: Stormyra og Kanstadbotn, parsell 4. 

 
Figur 7-48. Verdikart for delområder i Lødingen kommune, parsell 6 og 7. 

Virkninger i anleggsfase 

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

Virkninger i driftsfase 

Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for en rekke kulturmiljøer i Lødingen kommune. For disse 
er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom kulturminneverdier står i fare for å 
bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i miljøene Kåringenkrysset, Fredheim, 
Strand, Storhaugen, Middagshaugen, Solli, Fiskøy, Finnsteinen og Nesset vil bli direkte berørt av veg 
m/skråningsutslag og forventes ødelagt. Det er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten 
ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. I vurdering av samlet konsekvens for Lødingen 
kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. 
Samlet sett forventes middels negativ konsekvens for kulturminneverdier i Lødingen kommune. 
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Tabell 7-28. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
(4) Stormyra Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(4) Kanstadbotn Middels Lite negativt -  Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(5) Kråkmo Liten Intet 0 Hålogalandsvegen vil her gå i 

tunnel 
(6) Kåringenkrysset Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Kåringen Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Storvollvatnet Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Makkholmen Liten Intet 0  
(6) Storvollen Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Kåringsosen Middels Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Kåringsklubben Stor Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Fredheim Middels Middels/stort 

negativt 
- - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(6) Storneset Liten Intet 0 Kulturminnet ble undersøkt og 

fjernet i forbindelse med fylkets 
undersøkelser 

(6) Nybrått Liten Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Strand Stor Middels/stort 
negativt 

- - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Storhaugen Stor Middels/stort 
negativt 

- - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Kubergan Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(6) Djupfesthamn Liten Intet 0  
(6) Middagshaugen Stor Middels/stort 

negativt 
- - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(7) Oterberget Middels Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(7) Beritheimen Liten Lite negativt 0 Delvis fjernet og ikke 

gjenfunnet 
(7) Solli  Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(7) Båtvikmyra og 
Forvikneset 

Middels Lite negativt -- Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Fiskøy og 
Kufisksteinen 

Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Finnsteinen Stor Stort negativt - - - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(7) Nesset  Middels Stort negativt - - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Lødingen for kulturmiljø Middels negativ  
-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

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

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

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

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

7.5.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er definert til sammen 5 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen i Tjeldsund kommune 
(figur 7-49). Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning og spor etter samisk aktivitet og 
bosetning samt steinalder- og jernalderlokaliteter. Hårvik utgjør et særlig verdifullt kulturmiljø med stor 
tidsdybde, hvor flere av de registrerte steinalderlokalitetene er uberørte og godt synlige, og 
sammenhengen med landskapet ennå er tydelig. 
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Figur 7-49. Verdikart for delområder i Tjeldsund kommune, parsell 8 og 9. 

Virkninger i anleggsfase 

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

Virkninger i driftsfase 

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

Tabell 7-29. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(8) Fiskefjorden Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Ligger utenfor 
planleggingsbelte 

(8) Kongsvika Stor Lite negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(9) Sæter Liten-
Middels 

Middels/stort 
negativt 

- - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(9) Kleiva Liten Middels negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(9) Hårvik Stor Middels/stort 
negativt 

- - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Tjeldsund for kulturmiljø Middels negativ 
-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

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

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

Områdene er undersøkt i 2015 og 2016 av kulturminneforvaltningen etter § 9, og at det dermed er lite 
potensiale for funn av nye kulturminner i anleggsfasen. 
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7.5.7 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er definert til sammen 24 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen i Harstad kommune 
(figur 7-50 og figur 7-51). Kulturminneverdier er bl.a. knyttet til spor etter samisk aktivitet og bosetning 
samt steinalder-, jernalder- og tidlig middelalderlokaliteter. Spor etter aktivitet og bosetning i steinalder 
er tidligere i begrenset grad registrert i dette området og disse kulturmiljøene utgjør store 
kulturminneverdier. Fangstanleggene ved Lamoen og Brattli bør også framheves som kulturmiljøer med 
stor verdi. Det er ikke kjent mange fangstanlegg i området og kulturmiljøene er viktige i lokal og regional 
sammenheng. 

Virkninger i anleggsfase 

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

 

Figur 7-50. Verdikart for delområder i Harstad kommune, parsell 10. 

 
Figur 7-51. Verdikart for delområder i Harstad kommune, parsell 11 og 12. 

Virkninger i driftsfase 

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

Tabell 7-30. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
(10) Kveldro  Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(10) Årbogen Stor Stort negativt - - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(10) Breineset Middels/stor Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(10) Haukebø 1 Liten Stort negativt - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 



E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen: Konsekvensutredning 

74 

 

(10) Haukebø 2 Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor anleggsbeltet 

(10) Brattli Stor Stort negativt - - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Haukebø 3 Middels Stort negativt - - - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Lamoen Stor Middels 
negativt 

- - Varig tilstandsendring grunnet 
anleggsaktivitet 

(10) Storelva Liten Intet 0  
(10) Smedbakken Liten Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(10) Gausvik Stor Intet 0 Hålogalandsvegen vil her gå i 

tunnel 
(10) Gamtoften Middels Intet 0 Hålogalandsvegen vil her gå i 

tunnel 
(11) Avløysinga Stor Intet 0 Hålogalandsvegen vil her gå i 

tunnel 
(11) Rysletta Liten Lite negativt 0 Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(11) Falkåskollen Liten Middels/stort 

negativt 
0 Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(11) Fauskevag 1 Stor Stort negativt - - - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(11) Fauskevåg 2 Liten Utenfor – ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturminneverdiene er i dag 
borte 

(11) Ramnfløya Stor Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor anleggsbeltet 

(11) Halsebø Liten Intet 0  
(11) Halsebømarka Liten/middels Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(12) Sørvikvågen Stor Stort negativt - - - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(12) Melvik Middels-Stor Lite negativt - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
(12) Smålia Liten Intet 0  
(12) Bjørnhaugen Middels/stor Middels/stort 

negativt 
- - - Varig tilstandsendring grunnet 

anleggsaktivitet 
Samlet konsekvens Harstad for kulturmiljø Middels negativ 

-- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Tiltaket vil komme i direkte konflikt med kulturminner i miljøene Årbogen, Haukebø 1, Brattli, Haukebø 
3, Lamoen, Falkåskollen, Fauskevåg 1, Halsebømarka, Sørvikvågen og Bjørnhaugen. Dette gjelder både 
automatisk fredete og ikke fredete kulturminner. I de tilfeller der veg m/skråningsutslag kommer i direkte 
konflikt med automatisk fredete kulturminneverdier, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven. 

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

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

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

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

7.5.8 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 13 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen i 
Skånland kommune. Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning fra ulike epoker. Her kan 
nevnes Steinsland 2 som bl.a. har spor etter jernalderbosetning samt gårdshaugen på Stauran. På 
Steinsland 3 finner vi eldre naust og spor etter fergekai og andre sjørelaterte aktiviteter.  Kvitnes 1 har 
spor etter samisk aktivitet og bosetning og det samme har kulturmiljøet i Djuphavn, hvor det finnes både 
gammetufter samt et bygningsmiljø med typiske eksempler på bygningsfunksjoner knyttet til jordbruk 
og fiske.   
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Verdier 

 
Figur 7-52. Verdikart for Skånland kommune, parsell 13 og utsnitt av 14. 

Virkninger i anleggsfase 

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

Virkninger i driftsfase 

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

Tabell 7-31. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland 

(Parsell) Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(13) Kvitnes 1 Middels/stor Stort negativt - - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Kvitnes 2 Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Steinsland 1 Liten   Ikke 
grunnlag for 

vurdering 

 Ikke grunnlag for 
vurdering 

Kulturminnet er undersøkt 

(13) Steinsland 2 Stor  Stort negativt - - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Steinsland 3 Middels/stor Stort negativt - - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Stauran Middels Stort negativt - -/- - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Vårli Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Djuphavn Middels Stort negativt  - - -  Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Lille Tømmeråsen Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Lille Skånland Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(13) Store Jomfrumyra Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(14) Elvemo Middels Stort negativt - - /- - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(14) Steinjorda Liten Lite negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

Samlet konsekvens Skånland for kulturmiljø Middels/stor 
negativ 
--/--- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

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

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

7.5.9 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Det er definert til sammen 18 kulturmiljø langs den planlagte Hålogalandsvegen i Evenes kommune. 
Kulturminneverdier er bl.a. tilknyttet gårdsbosetning fra de siste århundrer – her nevnes særlig 
Jansbakken og Sandberg som har spor etter markasamisk bosetning. I Bogen finnes det mange 
kulturminner som kan knyttes til tidlig nordnorsk gruve- og industrihistorie. I tillegg finnes det mange 
spor fra 2. verdenskrig på Fortebakken og Dragvik 5. 

Virkninger i anleggsfase 

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

 

Figur 7-53. Verdikart for Evenes kommune, parsell 16 og 17. 

Virkninger i driftsfase 

Det forventes negative konsekvenser av tiltaket for 10 av de 18 avgrensede kulturmiljøene i Evenes 
kommune. For disse er negative konsekvenser primært tilknyttet anleggsfasen ettersom 
kulturminneverdier står i fare or å bli skadet eller ødelagt som følge av anleggsaktivitet. Kulturminner i 
miljø Forrholtan vil bli direkte berørt av veg m/skråningsutslag og forventes ødelagt og eller skadet. Det 
er snakk om varige tilstandsendringer som vil enten ødelegge eller forringe kulturmiljø i betydelig grad. 
I vurdering av samlet konsekvens for Evenes kommune er det vektlagt at kulturminner i flere kulturmiljø 
forventes å bli ødelagt som følge av tiltaket. Samlet sett forventes middels negative konsekvenser for 
kulturminneverdier i Skånland kommune.  

Tabell 7-32. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes. 

Evenes 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

(16) Dragvik Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(16) Forrholtan Liten Stort negativt - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(16) Dragvik 2 Liten Lite negativt 0 Som over 
(16) Dragvik 3 Liten Stort negativt  - Som over 
(16) Dragvik 4 Liten Utenfor – ikke 

grunnlag for 
vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(16) Dragvik 5 Middels Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(16) Grønmoen 1 Liten Middels 
negativt 

-- Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(16) Grønmoen 2 Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(17) Bogen Stor Middels 
negativt 

- - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(17) Åsbakk Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(17) Lenvika Liten Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Utenfor – ikke 
grunnlag for 

vurdering 

Kulturmiljøet ligger 
utenfor anleggsbeltet 

(17) Fortebakken Middels Stort negativt - - - Varig tilstandsendring 
grunnet anleggsaktivitet 

(17) Jansbakken  Middels Middels 
negativt 

- -  Som over 

(17) Sandberg Middels-
Stor 

Stort negativt - - - Som over 

(17) Lågsnubba Liten Stort negativt - Som over 
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(17) Snubba Liten Lite negativt - Som over 
(17) Høgli Liten Stort negativt - Som over 
(17) Risløå Liten Ikke grunnlag 

for vurdering 
Ikke grunnlag for 

vurdering  
Kulturminneverdier er 
borte 

Samlet konsekvens Skånland for kulturmiljø Middels negativ 
-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

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

 
Figur 7-54. E10 går forbi Lenvika. 

Potensial for hittil ukjente kulturminner 

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

7.5.10 Usikkerhet 

Usikkerhet omfatter en vurdering av i hvilken grad forutsetningene konsekvensutredningen bygger på er 
sikre eller usikre. Dette er særlig relevant i forhold til eksisterende datagrunnlag og endringer av 
planområde underveis. En viktig kilde til usikkerhet i konsekvensvurdering av tiltakets påvirkning på 
kulturminner og kulturmiljø, er tilknyttet mulighetene for ytterligere funn av verdifulle kulturminner eller 
kulturmiljø i tiltaksområdet. Sametinget, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune har utført 
§ 9 undersøkelser i planområdet i henhold til avgrensing i 2015 og 2016. I og med at planområdene er 
befart med tanke på automatisk fredete kulturminner av Sametinget, Troms fylkeskommune og Nordland 
fylkeskommune er undersøkelsesplikten jf. Kulturminnelovens § 9 ansees som oppfylt for disse 
områdene og kildegrunnlaget for å gjennomføre en verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering anses som 
tilfredsstillende. Grunnet justeringer av planområdet er det imidlertid deler av planområdet som ikke er 
undersøkt i henhold til kulturminnelovens § 9. Det anses, grunnet justeringer av tiltakets planområde, å 

være usikkerhet tilknyttet et manglende datagrunnlag for områder som ikke er omfattet av 
kulturminneforvaltningens undersøkelser i 2015 og 2016. 

Det er videre knyttet noe usikkerhet omkring verdivurdering av ikke fredete kulturminner, og da særlig 
krigsminner. Det dreier seg da om spor etter både 2. verdenskrig og den kalde krigen. I senere år har det 
vært økt fokus på den materielle kulturarven fra andre verdenskrig, og i 2015 hadde Riksantikvaren dette 
som satsingsområde. Dette er et forholdsvis nytt felt for kulturminneforvaltningen. Det er derfor svært 
nyttig å få denne type kulturminner beskrevet også i en konsekvensutredning, men det medfører noen 
problemer knyttet til verdivurdering. Krigsminner er sjelden systematisk registrert ettersom det dreier 
seg om nyere tids kulturminner som ikke omfattes av kulturminneloven. I og med at oversikten over 
krigsminner i Norge er svært mangelfull, betyr det at man ikke har oversikt over andre lignende 
kulturmiljø lokalt, regionalt eller nasjonalt. Det er derfor vanskelig å avgjøre om det for eksempel er 
vanlig, representativt eller sjeldent. På et generelt nivå kan man hevde at nedbrente stridsanlegg i norsk 
nasjonal sammenheng ikke er vanlig, da de finnes kun nord og øst i landet. Den systematiske 
ødeleggelsen av de nordre delene av Nordvest-Russland, Nord-Finnland/Lappland og det nordlige 
Norge/Finnmark og Nord-Troms er en unik erfaring i nasjonal sammenheng. For det andre er det slik at 
materielle spor etter den tyske okkupasjonen i Norge er en del av et større internasjonalt felt. Krigsminner 
i Norge er også internasjonale kulturminner. Svært mange fysiske spor fra andre verdenskrig er fjernet i 
Europa. Det kan se ut som om flere av de materielle spor som er blitt fjernet i Vest- og Sentral-Europa 
fremdeles finnes i nordområdene. Vi kan da få en situasjon der kulturminner som er sjeldne internasjonalt 
er vanlige lokalt eller regionalt, noe som vil være med på å komplisere verdivurdering av kulturmiljø som 
omfatter krigsminner.  

7.5.11 Samlet vurdering for tema kulturminner 

Utredningens planområde er i henhold til avgrensing i mars 2016, samt «Oversikt over rigg- og 
deponiområder», datert 5. august 2016. Plan- og influensområde har samme ytre avgrensing i denne 
utredningen. 

Omfang og konsekvens er vurdert innen planområdet. Direkte og indirekte virkninger på kulturmiljø vil 
være knyttet til aktivitet innen planområdet. Denne utredningen har primært fokus på direkte virkninger 
på kulturmiljøene og omtaler ikke indirekte virkninger særskilt når dette ikke framstår som aktuelt. Dette 
innebærer at omfang og konsekvens primært er vurdert for kulturmiljøer i planområde, deponier og 
riggområder. Videre tas det høyde for at områder i et belte på 10 meter langs planlagt veg 
m/skjæringskant blir særlig berørt av anleggsvirksomhet. Omfang og konsekvens for deponiområdene 
er angitt separat i tabellform i parsellkapitlene. 

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

Det er funnet grunnlag for å definere til sammen 102 kulturmiljø i tilknytning til planområdet for 
Hålogalandsvegen. Kulturminneverdier utenfor det avgrensede planområdet er tatt med i den grad de 
inngår i kulturmiljø som berører eller delvis ligger innenfor planområdet.  

Kulturminnene som inngår i miljøene spenner fra steinalder til nyere tid. Her finnes automatisk fredete 
kulturminner både samiske og andre.  Kulturminnene fra de siste århundrene kan knyttes til fiske, 
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jordbruk og kombinasjonsnæringer.  Disse omfatter også stående bygninger.  I tillegg finnes 
industrihistoriske kulturminner og kulturminner fra 2. Verdenskrig.   

Samlet vurderes den planlagte Hålogalandsvegen å medføre middels negativ konsekvens for 
kulturmiljøer.  

Tabell 7-33. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema kulturminner. 

Fagtema kulturminner Alternativ 0 Ny trasé 

Sortland 0 -/- - 
Kvæfjord 0 - 
Lødingen 0 - - 
Tjeldsund 0 - - 
Harstad 0 - - 
Skånland 0 - -/- - - 
Evenes 0 - - 
Samlet konsekvens 0 Middels negativ 

-- 
Strider mot nasjonale mål*  Ja 
Rangering** 1 2 

 

7.6 Naturressurser 

7.6.1 Definisjon av tema og influensområde 

I fastsatt planprogram for Hålogalandsvegen er tema naturressurser definert etter Håndbok V712. 
Konsekvensanalyse av landbruk og reindrift er spesifikt beskrevet. Reindrift vurdert separat i en egen 
overordnet konsekvensutredning.  

Utover landbruk er enkelte andre naturressurser vurdert og inkludert, basert på høringsuttalelser, 
forprosjekt, planprogram og informasjon fra offentlige databaser. 

Størrelsen på influensområdet varierer fra fagtema til fagtema. Influensområdet for tema landbruk 
(skogbruk, jordbruk og utmarksbeite) ligger i dette prosjektet hovedsakelig innenfor arealet definert som 
planområdet. Planområdet er relativt stort og fanger i stor grad opp nærliggende landbruksressurser som 
kan bli påvirket av planlagt tiltak. I de tilfeller hvor tiltaket kan påvirke ressurser utenfor planområdet blir 
dette belyst. 

7.6.2 Kunnskapsgrunnlag 

Verdivurderinger er gjort med utgangspunkt i befaring av området (16. - 17. september 2015), tidligere 
utredninger, silingsrapport fra Statens vegvesen, KVU, merknadsbehandling for planprogram 
(høringsuttalelser), offentlige databaser, samt informasjon fra lokale og regionale myndigheter og andre 
ressurspersoner. 

Konseptvalgutredning (KVU), silingsrapport og annet forarbeid på fagtema naturressurser er noe tynt og 
gir generelt lite informasjon om kjente verdier og utfordringer i planområdet. Informasjon fra kommuner, 

høringsuttalelser, offentlige databaser og befaring i planområdet har økt informasjonsgrunnlaget til et 
godt nivå. 

Informasjon om jordsmonn i offentlige databaser er tilgjengelig for deler av planområdet i Evenes 
kommune. Utover dette foreligger det ikke informasjon om jordsmonn i planområdet. Data om markslag 
er for mesteparten av planområdet ikke oppdatert.  Vurderinger av landbruk er derfor i stor grad basert 
på befaring, informasjon fra kommuner og bruk av ortofoto, samt data fra NIBIO.  

Det foreligger lite informasjon om sjøarealer, hvor det er planlagt permanent massedeponi i Fiskefjorden. 
Egen utredning i forbindelse med deponi i Fiskefjorden gjennomføres av Statens vegvesen og skal 
presenteres i søknad til forurensningsmyndighet. 

7.6.3 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Innenfor planområdet for parsell 1 finnes det spredte forekomster av jordbruksarealer med fulldyrket 
jord, overflatedyrket jord og areal registrert som innmarksbeite. Store areal i planområdet egner seg for 
oppdyrkning til fulldyrket jord, men består i dag av skog og annen utmark.  

De største sammenhengende arealene med skog av middels bonitet i nærhet til planområdet ligger over 
riksvegen ved Kjerringnes og sør og øst for Kjerringnesdalsvatnet. Det finnes flere plantefelt av gran på 
disse arealene. Flere skogsveger/ adkomsttraseer til skog og utmark forekommer. Driftsforholdene 
varierer innenfor planområdet. Deler av planområdet består av areal hvor annen utmark dominerer, bl.a. 
myr og impediment skog.  

Mellom Kjerringnes og Kjerringnesdalsvatnet forekommer en sand- og grusforekomst. Det eksisterer et 
masseuttak ved eiendom gnr./bnr. 3/7. Uttaket er lite i bruk. Tidligere masseuttak i området har blitt 
opparbeidet til dyrket mark.  
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Figur 7-55. Verdikart for delområder i Sortland kommune, parsell 1. Kart under viser områder øst for 
Sigerfjordtunnelen. 

Virkninger i anleggsfase 

Planlagte tiltak vil hovedsakelig berøre areal tilknyttet dagens rv. 85. Jordbruksareal vil bli noe berørt. 
Tiltakene vil medføre delvis driftsstopp på berørte jordbruksareal. Tiltak vil i noen grad beslaglegge 
skogareal, og noe hogst og skogrydding vil forekomme. Rigganlegg er delvis planlagt i områder med 
skog av middels bonitet. Dette betyr at skog må ryddes.  

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 9,2 daa fulldyrka jord, 2,4 daa 
overflatedyrket jord og ca. 3,7 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. Videre vil ca. 
160 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig med 
de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak vil i 
liten grad medføre oppsplitting av jordbruksareal. Arealene vil i stor grad bli redusert. Adkomst til 
skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Skogressurser innenfor planområdet vil i 
svært liten grad bli påvirket av planlagt tiltak.  

I parsell 1 er det planlagt to massedeponier, henholdsvis ved Kjerringneset (D1) og ved avkjørsel øst for 
Kjerringnesdalsvatnet (D2).  Deponi D1 vil medføre beslag av areal med kjente sand– og grusforekomster 
hvor det tidligere har blitt drevet masseuttak. Etablering av massedeponi D2 vil medføre beslag av skog 
av lav og middels bonitet. Massedeponi vil endre skogmarkas evne til å produsere skog. Skogmarka utgjør 
her også potensial for oppdyrking til fulldyrka jord. Samlet forventes det at tiltaket vil gi liten til middels 
negativ konsekvens for naturressurser. 

Tabell 7-34. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Sortland. 

Sortland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Jordbruksareal på 
Sigerfjord 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

1-2 Jordbruksareal ved Moen 
vest for Kjerringnesdalsvatnet 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

1-3 Skogressurser i 
Kjerringsdalen nord for Rv. 85 

Liten/middels Intet 0  

1-4 Skogressurser i 
Kjerringnesdalen, sør for Rv. 
85 

Liten/middels Intet 0  

1-5 Sand- og grusforekomster 
i Sigerfjord / Kjerringnesdalen 

Liten Intet 0  

1-6 Skog av lav bonitet og 
andre utmarksareal 

Liten Intet 0  

Samlet konsekvens Sortland for naturressurser Liten/middels negativ 
-/-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Jordbruksareal bør spares i den grad det er mulig. Der jordbruksareal blir permanent eller midlertidig 
beslaglagt, bør jorda mellomlagres under anleggsperioden og tilbakeføres. Dersom det ikke er 
formålstjenlig grunnet permanent beslag, skal jord brukes andre steder, evt. til nydyrking. Statens 
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vegvesen bør inngå dialog med eier av det tidligere masseuttaket. I den grad det er hensiktsmessig, kan 
deponiet etableres slik det er mulig med fremtidig drift av masseuttak, dog i noe mer begrenset grad.  

7.6.4 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Andel jordbruksareal innenfor og i nærheten av undersøkelsesområdet varierer. De største 
jordbruksområdene ligger ved Våtvoll, og bare spredte forekomster finnes i resten av parsellen (figur 
7-57, figur 7-58 og figur 7-59). Flere av jordbruksarealene består av fulldyrka jord og er større enn 15 
daa. Flere større utmarksarealer langs eksisterende veg, på hele parsellen, egner seg til oppdyrkning. I 
følge Kvæfjord kommune forekommer det lite utmarksbeite i eller i nærheten av planområdet.  

Skogressursene som inngår i eller ligger tett på planområdet varierer i størrelse og bonitet. Løvskog av 
middels bonitet forekommer flere steder. Flere plantefelt forekommer, men i begrenset størrelse og 
utbredelse. De eldste plantefeltene har blitt høstet over lengre tid. Mye av skogen i planområdet er av lav 
bonitetsgrad eller impediment. Store myrområder forekommer. Driftsforholdene er varierte.  

På eiendom 19/2 og 19/16 ligger Fagerås Hjortefarm. Innenfor eiendommene finnes det arealer med 
fylldyrket jord. Flere av jordbruksarealene på strekningen fra Kobbeneset til Våtvoll brukes til produksjon 
av fôr til hjorten.  

Flere grus- og sandforekomster finnes innenfor eller i nærheten av planområdet. Kun masseuttak i 
Gullesfjordbotn har til dels vært i bruk de senere årene.  

Clemens kraft KS har fått konsesjon fra NVE til bygging av Våtvoll kraftverk med inntak i Våtvollelva og 
kraftstasjon på eiendom gnr./bnr. 19/2. Planlagt kraftstasjon og deler av vannveien ligger innenfor 
planområdet.  

I Gullesfjorden er det registrert gytefelt for kysttorsk. Gytefeltet har nasjonal verdi. Det er i tillegg 
registrert oppvekst- og beiteområder for torsk og passive fiskeplasser etter torsk sør i fjorden. 

 
Figur 7-56. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune: kommunegrense Sortland-Bømarka. 

 

Figur 7-57. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune: Bømarka-Våtvoll. 
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Figur 7-58. Verdikart for delområder i Kvæfjord kommune: Våtvoll-kommunegrense Lødingen. 

Virkninger i anleggsfase 

Planlagte tiltak innebærer utbedring av eksisterende veg til bedre standard. På enkelte strekninger vil ny 
veg bli anlagt. Ellers vil inkluderer planlagte tiltak bl.a. etablering av riggområder, massedeponier, nye 
kryss, bruer, kollektivknutepunkt, avkjørsler og utfartsparkeringer.  

Drift av jordbruksjord vil utgå på berørte areal i anleggsfasen. Adkomstveger til jordbruksarealer, skog 
og andre utmarksressurser vil bli hensyntatt i anleggsfasen. Anleggsarbeid i ny vegtrasé kan virke 
barrieredannende i anleggsfasen ettersom tiltaket er stort og vil bli liggende midt mellom 
jordbruksarealer. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for dyr på innmarksbeite. Skog innenfor 
anleggsbelte må ryddes i forbindelse med anleggsfasen. 

Utfylling i strandsone og fjord vil kunne medføre spredning av finstoff og oppvirvling av sedimenter. 
Resipientkapasiteten i fjorden er stor og planlagte utfyllinger er relativt små. Masseutfylling vil 
beslaglegge areal i sjø og vil påvirke sjølevende organismer lokalt. Tiltakene vil ha liten betydning for 
nærliggende gyteområder for kysttorsk og lokale fiskerier i fjorden 

Avlastet veg 

Det er ingen lengre vegstrekninger som bli avlastet og/eller nedklassifisert som følge av planlagte tiltak 
i parsell 2. Enkelte mindre strekninger i Langvassbukt, ved Bømarka og ved Våtvoll vil bli nedklassifisert 
til private veger til bruk for fastboende. Gjenværende partier av gammel veg blir fjernet. 

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor definert planområde blir beslaglagt vil ca. 38,1 daa fulldyrka jord, 6,1 daa 
overflatedyrket jord og ca. 2,7 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. Videre vil ca. 
510 daa med potensiell dyrkbar jord bli omdisponert til vegformål Planlagt arealbeslag av jordbruksjord 
er ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. 
Planlagt tiltak vil i noen grad medføre oppsplitting av jordbruksareal bl.a. på Bømarka, men vil i liten grad 
medføre barrieredannelser i driftsfasen. Ellers vil jordbruksarealene i stor grad bli redusert. Adkomst til 
skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Planlagte vegtiltak vil i stor grad spare de 
gamle granplantefeltene.  

Ingen kjente masseuttak vil bli påvirket av planlagte vegtiltak. Planlagte vegtiltak vil ikke medføre 
endringer i elva hvor Clemens kraft AS har fått vassdragskonsesjon til å bygge Våtvoll kraftverk, og vil 
derfor ikke ha noen betydning for kraftverket 

Fire massedeponi (D3, D5, D6 og D7) er planlagt etablert innenfor planområdet i Kvæfjord kommune. 
Deponi D3 vil beslaglegge fulldyrket jord innenfor det som i dag er Fagerås hjortefarm. Videre vil deponiet 
medføre beslag av skog, hovedsakelig impediment, men også mindre areal av løvskog av middels bonitet, 
samt myr. Deponi D5 vil medføre beslag av små arealer med løvskog langs vegkant og mindre areal i sjø 
og strandsone. Utfylling i sjø vil medføre spredning av finstoff og oppvirvling av bunnsedimenter. Deponi 
D6 er bl.a. planlagt anlagt på et gammel masseuttak, samt på areal hvor det forekommer granplantefelt. 
Etablering av permanent massedeponi vil medføre opphør av skogdrift og fremtidig masseuttak. Deponi 
D7 vil beslaglegge myr og impediment skog. Samlet vil planlagte tiltak gi liten til middels negativ 
konsekvens for naturressurser i Kvæfjord kommune. 

Tabell 7-35. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1 Jordbruksareal øst for 
kommunegrense 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-2 Plantefelt Langvassdalen Liten/middels Intet 0  
2-3 Skogressurser i Langvassdalen, 
nord for Rv 85. 

Liten Lite negativt  0/-  

2-4 Jordbruksareal i Langvassbukta Middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-5 Jordbruksareal ved Bømarka Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-6 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 18/4 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-7 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 18/6 

Middels Lite/middels 
negativ 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-8 Jordbruksareal ved Våtvoll Stor Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

2-9 Hjortefarm på eiendom 
gnr./bnr. 19/2 og 19/16 

Middels/stor Stor negativt ---  

2-10 Sand- og grusforekomst i 
Langvassbukta 

Liten Intet 0  
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2-11 Sand- og grusforekomst ved 
Bømarka 

Liten Intet 0  

2-12 Våtvoll kraftverk Stor Intet 0  
2-13 Skogressurser fra Kobbeneset 
til Våtvoll 

Liten Lite negativt 0/-  

3-1 Skogressurser fra Våtvoll til 
Gullesfjordbotn 

Liten/ 
middels 

Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

3-2 Sand- og grusforekomst i 
Gullesfjordbotn 

Liten Lite negativt 0/-  

3-3 Skogressurser fra 
Gullesfjordbotn til kommunegrense 

Liten Lite negativt 0/-  

3-4 Fiskeriressurser i Gullesfjorden Stor Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Kvæfjord for naturressurser Liten/middels 
negativ 

-/-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

For alle jordbruksareal hvor fulldyrket eller overflatedyrket jord er planlagt beslaglagt skal jord 
mellomlagres. Jorda kan så tilbakeføres til areal som kun blir midlertidig brukt i anleggsfasen. Dersom 
det ikke er hensiktsmessig å tilbakeføre jorda kan jorda bli tilkjørt til andre jordbruksområder eller brukt 
til oppdyrking av nye jordbruksareal. For jordbruksareal i Langvassdalen, like øst av kommunegrensen, 
bør det så langt det er mulig unngås beslag av jordbruksområder. Midlertidige riggområder eller 
mellomlagring av utstyr bør gjøres på allerede opparbeidet areal eller i utmark langs veg. For de små 
jordbruksarealene langs Langvatnet vil det trolig ikke være formålstjenlig å tilbakeføre jord etter endt 
anleggsdrift ettersom veganlegget i stor grad vil beslaglegge arealene permanent. Det bør inngås dialog 
med grunneiere for å finne løsninger for bruk av jordbruksjord.  

I den grad det er mulig bør det unngås beslag av granplantefelt fra Løbergsbukta til Gullesfjordbotn, 
samt granplantefelt i Gullesfjordbotn i forbindelse med planlagt deponi (D6). Utfylling i sjø kan, hvis 
formålstjenlig, gjennomføres med bruk av siltgardiner for å hindre spredning av finstoff og oppvirvling 
og spredning av sedimenter. Massene som skal brukes skal være rene. Det kan med fordel gjennomføres 
prøvetagning av sedimenter hvor det er planlagt vegfylling i sjø. Dersom sedimentene er forurenset bør 
det iverksettes tiltak for å hindre spredning, for eksempel tildekning av massene før utfylling.  

Statens vegvesen bør inngå dialog med grunneier av tidligere masseuttak for å tilrettelegge for evt. videre 
drift av uttaket, evt. deler av masseuttaket. 

7.6.5 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Flere jordbruksareal er registrert fra Kanstadbotn til Djupfesthamn i Lødingen. I flere av disse inngår 
fulldyrket mark og arealene er i flere tilfeller større enn 15 daa. Arealene er forholdsvis spredt. I tillegg 
forekommer det flere steder arealer med overflatedyrket jord og innmarksbeite. I Kanstadbotn (parsell 4) 
finnes det i tillegg til eksisterende jordbruksareal flere områder som egner seg til oppdyrkning. Færre 
områder som egner seg til oppdyrkning forekommer i parsell 6 og 7. Skogarealene innenfor planområdet 
inneholder generelt mindre arealer av skog av høy og middels bonitet. Disse er i liten grad 

sammenhengende. Majoriteten av skogen innenfor planområdet er av lavere bonitetsgrad, og større 
forekomster av impediment skog, myr og åpen fastmark finnes.  Driftsforholdene varierer innenfor 
planområdet. I stor grad er det vanskelige driftsforhold for skogbruk, spesielt i parsell 6 og 7.  

En stor sand- og grusforekomst er i NGU sine innsynsløsninger registrert i Kanstadbotn. Det er ikke noe 
kjent drift av masseuttak i Kanstadbotn i dag.  

Det er ikke registrert havbruks- eller fiskeriressurser i nærheten av planlagt vegtrasé i Tjeldsundet. Det 
forekommer likevel aktive og passive fiskeplasser i Tjeldsundet, henholdsvis etter reke og sei og torsk. 
Fiskefeltene er registrert midt i Tjeldsundet. I Fiskefjorden er det registrert gyteområde for kysttorsk, 
men området er ikke definert som nasjonalt viktig. Det er også registrert passive fiskeplasser for torsk i 
området. Kartlagt gyteområde og fiskeplass strekker seg fra midten av Tjeldsundet og nesten helt inn i 
Fiskefjorden. Nord for Fiskøya finnes det et oppdrettsanlegg. Anlegget ligger utenfor planområdet for 
deponi i Fiskefjorden. 

 

 

Figur 7-59 Verdikart for delområder i Lødingen kommune (parsell 4).  
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Figur 7-60. Verdikart for delområder i Lødingen kommune – avlastet veg fra Kanstadbotn. 

 

 

 

Figur 7-61. Verdikart for delområder i Lødingen kommune – avlastet veg fra Kåringen og nordover, parsell 6 og 7. 
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Figur 7-62. Verdikart for delområder i Lødingen/Tjeldsund kommune: Fiskefjorden, parsell 7. 

Virkninger i anleggsfase 

I forbindelse med utvidelse og oppgradering av ny eksisterende veg, anleggelse av rigg- og 
deponiområder, nye kryss, bruer, kollektivknutepunkt, avkjørsler o.l., vil det forekomme beslag av 
innmark og utmarksareal. I anleggsfasen kan beslag av jordbruksareal medføre stopp i produksjon og 
bruk på de aktuelle arealene. Anleggsarbeid vil kunne medføre barrieredannelser ettersom vegarbeidet 
skjer mellom jordbruksareal og skogsareal. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for eventuelle beitedyr 
på innmark i nærheten av tiltaksområdet. Tiltak vil medføre behov for skogrydding og kan være negativt 
for skogeier/grunneier.  I forbindelse med planlagte tiltak i strandsone og i sjø (i parsell 6 og 7) vil disse 
kunne medføre oppvirvling av sedimenter og spredning av finstoff. Tiltakene vil være begrenset og 
omfanget av utfylling vil være liten. Eventuelle sedimenter og finstoff vil ikke påvirke fiskebestander eller 
lokale fiskerier. For massedeponi (D11) vil deponering av masser sannsynligvis ha negative effekter, bla. 
spredning av sedimenter og finstoff.   

Avlastet veg 

Planområdet for parsell 5 strekker seg mellom tunnelpåhuggene til den planlagte tunnelen mellom 
Kanstadbotn og Fiskefjord. Dette medfører at eksisterende E10 mellom Kanstadbotn og Kåringenkrysset 
blir avlastet av ny veg.  Langs avlastet veg forekommer det enkelte jordbruksarealer med både fulldyrket 
og overflatedyrket jord. Det forekommer også skogarealer med skog av middels og høy bonitet, men 

arealene er i liten grad sammenhengende. Størstedelen av utmarksarealet langs eksisterende E10 består 
av skog av lavere bonitetsklasse, impediment skog og åpen fastmark. Det er ikke planlagt noen 
arealbeslag på avlastet veg som vil medføre reduksjon av jordbruksareal, skogsareal eller andre 
naturresurser.  

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor definert planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 38 daa fulldyrka jord, 5,3 
daa overflatedyrket jord og ca. 29,1 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. Videre 
vil ca. 98 daa med potensiell dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke 
forenelig med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt 
tiltak vil i liten grad medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i driftsfasen. 
Den største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer til skog 
ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil i noen grad beslaglegge områder hvor det forekommer skog av 
høy og middels bonitet. Dette gjelder i noen grad i Kanstadbotn og i større grad for tiltak i Fiskefjorden.  

Tre massedeponier er planlagt innenfor planområde i Lødingen kommune. Deponi D7 og D9 er begge 
planlagt i Kanstadbotn. Etablering av deponi D7 vil beslaglegge et begrenset areal med skog av lav 
bonitet, samt myrområder. Etter anleggsfasen vil deler av areal for deponi bli omgjort til 
kollektivknutepunkt og snuplass. Deponi D9 vil hovedsakelig bli lagt på areal bestående av myr og skog 
av lav bonitet/impediment skog. Et begrenset areal av skog med middels bonitet vil bli beslaglagt av ved 
etablering av deponi D9. Skogmarkas evne til å produsere skog vil reduseres. Statens vegvesen 
undersøker muligheten for å etableres sjødeponi (D11) i Fiskefjorden og utarbeider er søknad til 
forurensningsmyndighet (Fylkesmannen). Basert på tilgjengelig informasjon om naturressurser i 
Fiskefjorden er det sannsynlig at et stort deponi vil medføre negative konsekvenser. 

Tabell 7-36. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1 Skogressurser fra 
kommunegrense Kvæfjord til 
Kanstadbotn 

Liten Lite negativt 0/- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

4-2 Sand- og grusforekomst i 
Kanstadbotn. 

Liten Lite negativt 0/- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

4-3 Jordbruksareal i Kanstadbotn Stor Lite/middels 
negativt 

-/--  

4-4 Skog rundt Kanstadbotn Middels Middels negativt --  
5-1 Jordbruksareal ved Mølnosen Middels Intet 0 Avlastet veg 
5-2 Skog- og utmarksressurser 
langs avlastet veg 

Liten Intet 0 Avlastet veg 

5-3 Sand- og grusforekomst sør 
for Kanstadbotn 

Liten Intet 0 Avlastet veg 

5-4 Skog av høy bonitet ved 
Mølnosen 

Middels Intet 0 Avlastet veg 

5-5 Sand- og grusforekomst ved 
Endeneset. 

Liten Intet 0 Avlastet veg 
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5-6 Skogressurser mellom 
Asphaugen og Ørnstolen 

Liten/ 
middels 

Intet 0 Avlastet veg 

6-1 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 28/14 

Middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-2 Jordbruksareal ved Storvollen Middels Middels negativt -- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-3 Jordbruksareal sør for 
Kåringosen  

Middels Middels negativt -- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-4 Jordbruksareal nord for 
Nylandshaugen 

Middels Middels/stort 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-5 Jordbruksareal fra Fredheim 
til Storhaugen 

Stor Middels/stort 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

6-6 Skog av lav bonitet og andre 
utmarksareal 

Liten Lite negativt 0/-  

7-1 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 30/1 

Middels Middels negativt -- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

7-2 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 29/2 

Middels Intet 0  

7-3 Innmarksbeite ved Fiskøya Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

7-4 Skog av lav bonitet og andre 
utmarksareal 

Liten Lite negativt 0/-  

7-5 Skogressurser i Fiskefjorden Liten til 
middels 

Lite/middels 
negativt 

-  

7-6 Fiskefjorden Middels Middels til stort 
negativt 

--  

Samlet konsekvens Lødingen for naturressurser Liten/middels 
negativ 

-/-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det er viktig at avkjørsler til innmark og utmark ivaretas, noe som i stor grad er ivaretatt, men som likevel 
må poengteres. I den grad det lar seg gjøre, bør det unngås beslag av skog av middels og høy bonitet i 
Kanstadbotn.  

I den grad det er mulig, bør det unngås å beslaglegge dyrket mark, både midlertidig og permanent. 
Dersom dette er uunngåelig skal jordbruksjord mellomlagres og tilbakeføres til areal som ikke er 
permanent beslaglagt. Evt. kan jord brukes andre steder, for eksempel til oppdyrkningsprosjekter.  

For alle tiltak i sjø kan det brukes siltgardiner for å fange opp eventuell spredning av oppvirvlete 
sedimenter og finstoff fra deponerte steinmasser. 

7.6.6 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Innenfor planområde i Tjeldsund kommune forekommer det flere jordbruksarealer. Arealene varierer i 
størrelse fra små areal i Fiskefjorden til store i Kongsvik. De største og viktigste arealene i planområdet 
ligger i Kongsvik og fra Birkeland/Sæter til Hårvik. Jordbruksarealer i Ulvik ligger utenfor planområdet og 

er ikke vurdert. De fleste arealene består av fulldyrket jord, men overflatedyrket jord og spesielt areal 
registrert som innmarksbeite forekommer.  

Skogareal av høy og middels bonitet, hovedsakelig løvskog, forekommer i større grad i Fiskefjorden og 
mellom Birkeland og Hårvik. Innenfor planområdet i Kongsvik og nord for Ulvik forekommer det i større 
grad skog av lavere bonitetsklasser og impediment skog/myrområder.  

Flere sand- og grusforekomster er registrert innenfor og i nærheten av planområdet. I Fiskefjord finnes 
det masseuttak som i dag er i sporadisk drift.  
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Figur 7-63. Verdikart for delområder i Tjeldsund kommune, parsell 8 og 9. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil i stor grad berøre nye områder utenfor eksisterende E10 som vil medføre 
beslag av utmark og innmark. Det skal etableres ny veg i dagen mellom tunnelpåhugg i Fiskefjorden, 
Kongsvikdalen, nord for Ulvik og mellom Birkeland og Sæter. Videre skal det bl.a. etableres avkjørsler fra 
ny veg til eksisterende veg, anlegges riggområder og deponiområder, kollektivknutepunkt, 
utfartsparkeringer og bruer over elver.  

Beslag av innmark og jordbruksarealer, hovedsakelig på strekningen mellom Birkeland/Sæter og Hårvik, 
men også i mindre grad i Fiskefjorden og Kongsvikdalen, vil medføre driftsstopp og tap av produksjon. 
Ny vegtrasé vil i noen grad virke barrieredannende og medføre oppsplittelse mellom jordbruksareal i 
tillegg til reduksjon. Ny vegtrasé vil i anleggsfasen avskjære adkomstveger til jordbruksområder, skog og 
annen utmark. Planlagte tiltak vil medføre hogst av skog. Dyr som beiter på innmark og i utmark kan bli 
skremt av tiltak. I forbindelse med etablering av bru over Dalelva, kan det medføre noe økt 
massetransport i elva og ut i Fiskefjorden da tiltakene ligger relativt nær Fiskefjorden.  

Planlagt uttak av masser fra eksisterende uttak og forekomst i Fiskefjorden, til bruk i vegfylling, vil 
redusere tilgjengelige masser for fremtidig bruk. 

 

Avlastet veg 

Ny E10 fra Fiskefjorden til Kongsvikdalen vil i stor grad avlaste dagens E10, som vil nedgraderes. Det er 
ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre reduksjon av jordbruksareal, skogareal 
eller andre kjente naturressurser. 

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 26,2 daa fulldyrka jord, 
2,8 daa overflatedyrket jord og ca. 51,4 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. 
Videre kan ca. 186 daa med potensielt dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord 
er ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. 
Planlagt tiltak vil i noen grad medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i 
driftsfasen. Den største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til 
skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det 
forekommer skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt. Beslag av sammenhengende 
skogareal av høyere bonitetsgrad gjelder i noen grad for tiltak i Fiskefjorden og i større grad for 
strekningen mellom Birkeland/Sæter og Hårvika.  

Masseforekomstene (sand og grus) som finnes i Fiskefjorden, innenfor planområdet, vil i stor grad bli 
beslaglagt av planlagte vegtiltak. Blant annet planlegges ny vegtrasé, riggområder og annen infrastruktur 
over store deler av forekomstene. Bruddene som i dag er synlige i dagen vil i stor grad forsvinne. Det vil 
i fremtiden være mulig å åpne nye brudd ettersom forekomstene er store og strekker seg ut over det 
definerte planområdet.  Sand- og grusforekomstene i Kongsvik vil i liten grad bli beslaglagt og ettersom 
det ikke forekommer noen slags uttak her vil ikke beslagene ha noen effekt for drift. Sand- og 
grusforekomstene og det gamle bruddet ved Hårvika vil i stor grad bli beslaglagt.  

Fire massedeponier er planlagt innenfor/ i nærheten av planområdet i Tjeldsund kommune. Deponi D10 
er planlagt langs ny veg og vil medføre beslag av bl.a. gammel masseuttak. Deponi D12 er planlagt nord 
for tunnelpåhugg i Kongsvikdalen og vil medføre beslag av impediment skog, åpen fastmark og myr, og 
i mindre grad løvskog av middels bonitet. Deponi 13 nord for Ulvik vil hovedsakelig beslaglegge areal 
bestående av myr og impediment skog. Deponi D15 vil beslaglegge areal bestående av løvskog av middels 
bonitet, myr og allerede opparbeidet skrotmark/gammel masseuttak i Hårvika.  

Samlet vil planlagte tiltak gi liten til middels negativ konsekvens for naturressurser innenfor planområdet 
i Tjeldsund kommune.  

Tabell 7-37. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 
(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

8-1 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 64/16 og 64/20 

Middels Intet 0  

8-2 Skogressurser rundt 
Fiskefjorden  

Liten/middels Lite/middels 
negativt 

-/--  

8-3 Skogressurser langs avlastet 
veg fra Fiskefjorden til Kongsvika 

Liten/middels Intet 0  

8-4 Sand- og grusforekomster i 
Fiskefjorden 

Middels Middels 
negativt 

--  
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8-5 Jordbruksareal ved Storelva i 
Fiskefjord 

Stor Intet 0  

8-6 Jordbruksareal ved Lien ved 
Taraldsvika 

Stor Intet 0  

8-7 Jordbruksareal fra 
Gangstibergen til Stakkvoll ved 
Kongsvika 

Middels/stor Intet 0  

8-8 Sand- og grusforekomst i 
Kongsvik 

Liten Lite negativt 0/-  

8-9 Skogressurser i Kongsvikdalen Liten/middels Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

8-10 Jordbruksarealer i Kongsvik Stor Intet 0  
8-12 Jordbruksressurser innenfor 
planområdet i Kongsvikdalen 

Middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-1 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 68/10 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-2 Jordbruksareal på 
Birkeland/Sæter 

Stor Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-3 Jordbruksareal ved eiendom 
gnr./bnr. 70/13 og 70/14 på Kleiva 

Middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-4 Jordbruksareal på Bakkely Stor Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-5 Jordbruksareal på eiendom 
gnr./bnr. 71/11, 71/3, 71/22 og 
71/6  

Stor Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-6 Skogressurser nord for Ulvika Liten Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-7 Skogressurser mellom Ulvika 
og Hårvika.  

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-8 Sørvik beitelags utmarksbeite Liten/middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

9-9 Sand- og grusforekomst nord 
for Hårvik 

Liten Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Tjeldsund for naturressurser Liten/middels 
negativ 

-/-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Permanent og midlertidig beslag av jordbruksareal bør i den grad det er mulig unngås. Dersom beslag 
av jordbruksareal er unngåelig, bør jordbruksjord ivaretas under anleggsarbeid og tilbakeføres etter endt 
anleggsarbeid. Dersom det ikke er formålstjenlig å tilbakeføre jord, kan jorda brukes andre steder eller 
eventuelt til oppdyrkning av nye jordbruksareal. Rigg og massedeponi bør unngås på dyrket jord ettersom 
dette vil medføre skade på jorda. 

Statens vegvesen bør påse at alle adkomstveger til jordbruksområder, skogområder og annen utmark 
hensynstas. Spesielt er det viktig å huske adkomstveg fra Birkeland/Sæter ettersom ny veg avskjærer 
denne. Statens vegvesen bør inngå dialog med eiere av masseuttak i Fiskefjorden og i Hårvik for å vurdere 

hvorvidt det er ønskelig å bevare deler av disse til fremtidig bruk, eventuelt vurdere muligheten for å 
åpne nye. 

7.6.7 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

I planområdet for Harstad kommune inngår store jordbruksarealer, spesielt i parsell 11 og 13, men også 
på strekningen mellom Årbogen og Gausvika. Jordbruksarealene er generelt store og varierer med hensyn 
til jordbruksressurser. Majoriteten av arealene er fulldyrket, men også overflatedyrket jord og spesielt 
areal registrert som innmarksbeite forekommer. Skogressursene i og i nærheten av planområdet er store 
og består i større grad enn planområdet vestover av sammenhengende områder med skog av middels og 
høy bonitet. Majoriteten av skogen består av løvskog av middels bonitet, men flere granplantefelt av 
middels og høy bonitet forekommer. Areal bestående av skog av lavere bonitetsklasser forekommer i 
mindre grad sammenliknet med planområdet vestover. En del myr forekommer mellom skog og 
jordbruksarealene. Verdiene for jordbruk og skog er høye innenfor planområdet i Harstad kommune. 
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Figur 7-64. Verdikart for delområder i Harstad kommune: Leikvika-Ruggevika, parsell 11 og 12. 

 

 
Figur 7-65. Verdikart for delområder i Harstad kommune: Sandtorget-Tjeldsund bru, parsell 10. 
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Virkninger i anleggsfase 

Fra Årbogen til Leikvika, nord av Tjeldsundbrua, er det planlagt ny veg i dagen og i tunnel. Fra Leikvika 
og nordover mot Harstad by er ny veg mer eller mindre planlagt overlappende med eksisterende, med 
unntak. Flere vegtekniske installasjoner er planlagt, bl.a. avkjørsler mellom ny og eksisterende veg, 
kollektivknuteplasser, riggområder og massedeponier.  

Beslag av jordbruksjord i anleggsfasen vil medføre en reduksjon i produksjon. Anleggsvirksomhet kan 
medføre forstyrrelser på beitedyr. Beslag av skogsareal vil medføre hogst og rydding av vegetasjon. 
Adkomstveger til innmark og utmark vil kunne bli midlertidig avskåret i anleggsfasen. Ny veg vil på deler 
av planlagt strekning virke barrieredannende i anleggsfasen.  

Avlastet veg 

Eksisterende E10 vil bli nedgradert. Det er ikke planlagt noen arealbeslag på avlastet veg som vil medføre 
reduksjon av jordbruksareal, skogsareal eller andre naturresurser. Det er ikke planlagt noen tiltak eller 
arealbeslag på eksisterende rv. 83, på strekninger der den ikke overlapper med ny veg. Gammel veg skal 
brukes som samleveg for avkjørsel til eiendommer. Vegen omklassifiseres til kommunal veg. 

 
Figur 7-66. Jordbruksområder ved Sandtorg 

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 185 daa fulldyrka jord, 
35,1 daa overflatedyrket jord og ca. 90 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. 
Videre kan ca. 260 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke 
forenelig med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagt 
tiltak vil i noen grad medføre oppsplitting av jordbruksareal eller virke barrieredannende i driftsfasen. 
Den største effekten vil være reduksjon av jordbruksareal. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer til skog 

ivaretas fra planlagt ny veg. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det forekommer skog av høy og middels 
bonitet, inkludert granplantefelt.  

Ni massedeponier er planlagt innenfor planområdet i Harstad kommune, henholdsvis D16, D17, D31, 
D32, D19, D20, D21, D33 og D34.  

Deponi D16 vil beslaglegge areal bestående av åpen fastmark, impediment skog og skog av lav bonitet. 
Deponi D17 vil beslaglegge løvskog av høy og middels bonitet, granplantefelt av middels bonitet, mindre 
arealer registrert som innmarksbeite og åpen fastmark. Deponi D18 vil i noen grad beslaglegge areal 
med fulldyrka jord, åpen fastmark, myr og løvskog av lav bonitet. D31 planlegges anlagt på allerede 
opparbeidet grunn, mens D32 hovedsakelig planlegges over løvskog med middels bonitet.  

Deponi D19 vil beslaglegge flere mindre areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket jord og 
fulldyrket jord. Deponiet vil også beslaglegge løvskog av høy, middels og lavere bonitet. Deponi D20 vil 
beslaglegge større areal registrert som innmarksbeite, overflatedyrket jord og fulldyrket jord. Videre vil 
deponiet beslaglegge løvskog av middels og lav bonitet, samt et mindre myrareal. Deponi D21 vil 
beslaglegge 9,2 daa med fulldyrket areal.  

Deponi D33 vil i hovedsak medføre beslag av skog, henholdsvis barskog og løvskog av middels bonitet. 
Deponi 34 vil beslaglegge barskog og løvskog av middels bonitet, overflatedyrket mark og fulldyrket 
mark. 

Samlet i Harstad kommune vil konsekvensen være middels negativ for naturressurser. 

Tabell 7-38. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

10-1 Jordbruksareal ved 
Sandtorg og Årbogen 

Stor Lite til 
middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

10-2 Jordbruksareal ved 
Haukebø og Gausvik 

Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

10-3 Jordbruksarealer ved 
Litlenga og Storenga. 

Middels Intet 0  

10-4 Jordbruksarealer ved 
Elvehøy 

Middels/stor Intet 0  

10-5 Skogressurser mellom 
Årbogen og Haukebø 

Middels  Middels 
negativt 

--  

10-6 Skogressurser mellom 
Haukebø og Tjeldsundbrua 

Middels Intet 0  

10-7 Beiteområde Liten/middels Liten negativ - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

10-8 Sand- og grusforekomst 
ved Årbogen 

Liten Lite/middels 
negativt 

-  

10-9 Forekomst av tektonisert 
granitt ved Storenga.  

Liten Intet 0  

10-10 Rørgate, Gausvika 
kraftverk 

Stor Intet 0  
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11-1 Jordbruksområder sør for 
Rysletta 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

11-2 Relativt 
sammenhengende 
jordbruksareal fra Rysletta til 
Sørvik 

Stor Middels/stort 
negativt 

--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

11-3 Skogressurser fra 
Tjeldsund bru til Vollstad 

Middels Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

11-4 Skogressurser fra 
Vollstad til Sørvik 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

11-5 Beiteområde Liten/middels Lite negativt - Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-1 Jordbruksareal i Sørvik og 
Nordvika 

Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-2 Jordbruksareal mellom 
Nordvika og Kilbotn 

Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-3 Jordbruksareal i Kilbotn Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-4 Jordbruksareal mellom 
Kilbotn og Jektholtet 

Stor Lite/middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-5 Skogressurser mellom 
Sørvik og Kilbotn 

Liten/middels Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-6 Skogressurser mellom 
Kilbotn og Jektholtet 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-7 Beiteområde Liten/middels Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

12-8 Masseuttak/ 
mineralbrudd 

Middels Intet 0  

Samlet konsekvens Harstad for naturressurser Middels negativ 
-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

I den grad det er mulig, bør inngrep på dyrka jord unngås. Spesielt bør det unngås å etablere rigg- og 
deponiområder på dyrka jord. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller overflatedyrket jord 
beslaglegges skal jord ivaretas og mellomlagres under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda 
tilbakeføres. Dersom det ikke er hensiktsmessig kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av 
nye jordbruksarealer. 

Beslag av produktiv skog, og spesielt skog av høy bonitet bør i den grad det er mulig unngås. I forbindelse 
med anleggelse av veg skal avkjørsler til utmark ivaretas. Det kan være hensiktsmessig å inngå dialog 
med grunneiere/skogeier for optimalisering av disse med tanke på bl.a. dimensjoner og fremtidig bruk. 

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. 

7.6.8 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Skånland har et rikt og aktivt jordbruk. Langs eksisterende E10 finnes det relativt store jordbruksarealer 
(figur 7-69 og figur 7-70). I tillegg til eksisterende jordbruksarealer finnes det forekomster av areal som 
har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. De største jordbruksarealene innenfor undersøkelses-
området ligger ved Steinsland. Fra Steinsland og videre til kommunegrense Evenes forekommer det 
spredte jordbruksarealer.  

Fra Steinsland og sørover finnes det produktive skogressurser på begge sider av eksisterende E10. 
Skogen består av løvskog og granplantefelt. Godt næringsgrunnlag i jorda, i kombinasjon med lav høyde 
over havet, gode lysforhold og godt lokalklima, legger til rette for gode vekstforhold. Skogen langs E10 
holder middels og høy bonitet. Det går flere skogsveger inn i området fra nærliggende fylkes- og 
kommunale veger. Det går også skogs- og gårdsveger under E10. 

 
Figur 7-67 Verdikart for delområder i Skånland kommune (parsell 13).  
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Figur 7-68. Verdikart for delområder i Skånland kommune, resten av parsell 14. 

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggs- og driftsfasen vil hovedsakelig omfatte arealbeslag i forbindelse med utbedring av 
eksisterende veg, samt anleggelser av riggområder, utfartsparkering, kollektivknutepunkt, 
parkeringsplasser, nye kryss og av kjørsler, nye lokalveger og massedeponier. 

Beslag av jordbruksressurser vil medføre reduksjon i jordbruksproduksjon. Skog vil i større grad bli 
ryddet i anleggsfasen. Enkelte adkomstveger mellom jordbruksareal og adkomstveger til skog og utmark 
vil kunne bli midlertidig avskåret i anleggsfasen. 

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 38,5 daa fulldyrka jord, 
23,7 daa overflatedyrket jord og ca. 8,2 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. 
Videre kan ca. 300 daa med potensiell dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord 
er ikke forenelig med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. 
Planlagte tiltak vil i liten grad medføre oppsplittelse eller barrieredannelse. Arealene blir hovedsakelig 
redusert. Adkomst til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det 
forekommer skog av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt.  

Fire massedeponier er planlagt innenfor planområdet i Skånland kommune. Deponiene (D24, D25, D26 
og D27) vil hovedsakelig medføre beslag av skog. D24 vil beslaglegge impediment skogmark, mens D26 

vil beslaglegge løvskog av middels og lav bonitet. D25 vil beslaglegge løvskog og barskog av middels 
bonitet, løvskog av høy bonitet og ca. 4,5 daa med overflatedyrket jord. Deponi D27 vil beslaglegge ca. 
0,3 daa med fulldyrket jord, samt løvskog av middels bonitet.  

Samlet vil konsekvensgraden være middels negativ for naturressurser i Skånland kommune. 

Tabell 7-39. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Skånland. 

Skånland 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

13-1 Jordbruksareal på Steinsland Stor Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

13-2 Jordbruksareal fra Fredheim 
til Birkeland  

Stor Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

13-3 Skogressurser Steinsland Middels Lite negativt -  
13-4 Skogressurser mellom 
Steinsland og Birkeland 

Middels Middels 
negativt 

--  

13-5 Skogressurser fra Birkeland 
til Elvemo 

Middels/stor Middels 
negativt 

--  

13-6 Skog av lav bonitet og andre 
utmarksområder 

Liten Lite negativt -  

14-1 Jordbruksareal ved Nyheim Middels/stor Middels 
negativt 

-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

14-2 Jordbruksareal på eiendom 
gnr./bnr. 19/2 

Stor Middels 
negativt 

--/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

14-3 Jordbruksareal nord for 
kommunegrense Evenes 

Middels Middels 
negativt 

--  

14-4 Skogressurser i parsell 14 Middels/stor Middels 
negativt 

--  

14-5 Beiteområder Liten til 
middels 

Lite/middels 
negativt 

- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

Samlet konsekvens Skånland for naturressurser Middels 
negativ 

-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. I den grad det er mulig bør beslag av dyrka jord 
unngås. For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller overflatedyrket jord beslaglegges skal jord 
ivaretas og mellomlagres under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom 
det ikke er hensiktsmessig, kan jorda brukes andre plasser, eventuelt til oppdyrking av nye 
jordbruksarealer. I den grad det er mulig bør hensynet til produktiv skog hensynstas ved anleggelse av 
ny veg. Skogen i området er god og beslag vil være negativt. Statens vegvesen bør inngå dialog med 
grunneier/ kommune i forbindelse med utforming av nye adkomstveger fra og under ny veg. 
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7.6.9 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Planområdet går gjennom jordbrukslandskap og skogområder, samt områder med bebyggelse. Det finnes 
større jordbruksarealer på strekningen, spesielt området rundt Lakså/Dragvik og Lenvika. Det finnes også 
mer spredte forekomster av jordbruksareal. I tillegg til eksisterende jordbruksarealer, finnes det innenfor 
planområdet areal som har potensial for oppdyrking til fulldyrket jord. Skogressursene på strekningen 
inkluderer flere sammenhengende areal med skog av høy og middels bonitet, hovedsakelig løvskog. Også 
skog av lavere bonitet forekommer.  

 

 

Figur 7-69. Verdikart for delområder i Evenes kommune: Laksåa-Bogen, parsell 16. 

 
Figur 7-70. Verdikart for delområder i Evenes kommune: Bogen-Snubbakollen, parsell 17. 

 
Figur 7-71 Verdikart for delområder i Evenes kommune: Snubbakollen - Snubba, parsell 17. 
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Virkninger i anleggsfase 

Fra Lakså til Storelva, nord for Dragvik vil ny E10 gå i dagen over eksisterende veg. Den nye vegen legges 
så i tunnel til Bogen. Fra Bogen vil ny veg bli lagt i tunnel til Lenvika. Ny veg i dagen vil gå over eksisterende 
veg til Snubbakollen. Herfra vil ny veg og eksisterende gå tilnærmet i samme trasé. I tillegg til ny trasé 
og tunnel, vil vegtekniske anlegg som riggområder, massedeponi, kollektivknutepunkt, avkjøringer, 
bruer, utbedring av kryss og nye lokalveger etableres.  

Tiltaket vil medføre reduksjon av produksjon på jordbruksarealer i forbindelse med beslag av 
jordbruksareal. Adkomstveger til jordbruksareal, skogareal og annen utmark vil bli midlertidig avskåret 
av planlagte anlegg i vegtrasé. Anleggsarbeid kan virke forstyrrende for beitedyr på innmark og utmark.  

Avlastet veg 

På deler av strekningen er det planlagt gang- og sykkelveg. Utover dette er det ikke planlagt arealbeslag 
i forbindelse med avlastet veg. 

Virkninger i driftsfase 

Dersom areal innenfor det definerte planområdet blir permanent beslaglagt vil ca. 64 daa fulldyrka jord, 
0 daa overflatedyrket jord og ca. 6,7 daa med areal registrert som innmarksbeite bli omdisponert. Videre 
kan ca. 95 daa med dyrkbar jord bli omdisponert. Planlagt arealbeslag av jordbruksjord er ikke forenelig 
med de nasjonale og regionale målene for å redusere omdisponering av jordbruksareal. Planlagte tiltak 
vil i noen grad medføre oppsplittelse eller barrieredannelse. Arealene blir hovedsakelig redusert. Adkomst 
til skogsveger/kjøretraséer til skog ivaretas. Ny veg vil beslaglegge områder hvor det forekommer skog 
av høy og middels bonitet, inkludert granplantefelt.  

To massedeponi er planlagt i Evenes kommune. Massedeponiene vil beslaglegge jordbruksareal i noen 
grad. Deponiene vil beslaglegge skog av høy, middels og lavere bonitetsgrad.  

Samlet vil planlagte tiltak gi middels negativ konsekvens for naturressurser i Evenes kommune.  

Tabell 7-40. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Evenes. 

Evenes 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

16-1 Jordbruksareal i parsell 16  Stor Middels negativ --/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

16-2 Jordbruksareal langs E10 i 
Bogen 

Middels Lite/middels 
negativt 

-/--  

16-3 Skogressurser i parsell 16 Middels Lite/middels 
negativt 

-/--  

16-4 Beiteområder Liten Lite/middels 
negativt 

-  

16-5 Infrastruktur og bosetninger Liten Lite negativt 0/-  
16-6 Skogressurser ved Laksåa Middels til 

stor 
Middels negativt -- Avbøtende tiltak kan 

redusere konsekvens 
17-1 Jordbruksareal på Gulljorda 
ved Leinvika 

Stor Intet 0  

17-2 Jordbruksareal fra 
Snubbakollen til Snubba 

Stor Middels negativt --/--- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-3 Skogressurser fra Bogen til 
Leinvika  

Middels Lite/middels 
negativt 

-/-- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-4 Skogressurser fra Leinvika til 
Snubba 

Middels Middels negativt -- Avbøtende tiltak kan 
redusere konsekvens 

17-5 Beiteområde Liten Lite/middels 
negativt 

-  

17-6 Infrastruktur og bosetninger Liten Intet 0  
Samlet konsekvens Evenes kommune for naturressurser Middels 

negativ 
-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Anleggelse av deponi på jordbruksjord bør unngås. I den grad det er mulig bør beslag av dyrka jord 
unngås. Tiltak som medfører oppsplittelse av og barrieredannelse mellom jordbruksareal bør unngås. 
Dersom det ikke lar seg gjøre, bør Statens vegvesen sammen med berørt grunneier/jordbruker finne 
løsninger for tilgang/adkomster til jordbruksressurser, for eksempel nye underganger/kulverter. For alle 
jordbruksareal hvor fulldyrket jord eller overflatedyrket jord beslaglegges skal jord ivaretas og 
mellomlagres under anleggsperioden. Dersom det er mulig skal jorda tilbakeføres. Dersom det ikke er 
hensiktsmessig å tilbakeføre jord, kan jorda brukes andre plasser, evt. til oppdyrking av nye 
jordbruksarealer. 

Områder som brukes til utmarksbeite, og innmarksbeite, skal hensynstas ved anleggelse av ny veg. Det 
skal etableres vern for å unngå at dyr tar seg inn på vegbane. Etablering av underganger/kulverter eller 
overganger kan vurderes. Disse kan ses i sammenheng med skogdrift og jordbruk.  

7.6.10 Usikkerhet 

En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdier for de ulike fagtemaene. Dette danner 
grunnlaget for konsekvensgrad. Verdivurderinger gjøres på bakgrunn av egne befaringer, tidligere 
utredninger og kartlegginger, informasjonsinnhenting gjennom databaser og internett, samt samtaler/ 
annen korrespondanse med ressurspersoner. Dette gir i utgangspunktet et godt grunnlag for 
verdivurderinger. Likevel kan det være enkelte momenter som ikke kommer frem under 
datainnhentingen, og som derfor ikke inkluderes i utredningen. Enkelte kilder (hovedsakelig databaser) 
kan også inneholde ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon. Samtidig må utreder gjøre 
noen skjønnsmessige vurderinger av områdene, noe som gjør at vurderingene derfor nødvendigvis vil 
kunne være noe subjektive. 

7.6.11 Samlet vurdering for tema naturressurser 

Hålogalandsvegen vil medføre store beslag av jordbruksjord, både i forbindelse med anleggelse av veg, 
skråningsutslag, tunnelportaler og annen vegteknisk infrastruktur, og i forbindelse med etablering av 
massedeponi. Dersom beslagene innenfor den definerte planområdet blir permanent, vil henholdsvis 400 
daa fulldyrket jord, 75 daa overflatedyrket jord, 190 daa med areal registrert som innmarksbeite og ca. 
1600 daa med potensielt dyrkbar jord bli omdisponert. Dette er ikke forenelig med de nasjonale målene 
for reduksjon av omdisponering av jordbruksjord. 
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Planlagt veganlegg og massedeponiene vil i liten grad medføre oppsplittelse av eksisterende- og nye 
barrierer mellom jordbruksareal. Massedeponi og riggområder er generelt i liten grad planlagt på 
jordbruksjord, med noen få unntak.  

Store skogarealer vil bli beslaglagt som følge av planlagte tiltak. Skog av både høy, middels og lavere 
bonitetsklasser vil bli permanent beslaglagt og dette vil medføre at skogmarkas evne til å produsere skog 
vil reduseres. Adkomstveger til skog og utmark er i stor grad hensyntatt gjennom Statens vegvesens 
planer.  

Utfylling i sjø i forbindelse med veganlegg vil i liten grad påvirke lokale fiskerier og/ eller kartlagte 
fiskeribestander. Sjødeponi i Fiskefjorden vil medføre negativ påvirkning for lokale fiskerier, 
fiskebestander og kan medføre negativ påvirkning for fiskeoppdrettet Mortenlaks AS nord for Fiskeøya.  

Flere areal med registrerte masseforekomster (bl.a. sand og grus) vil bli beslaglagt. Få av disse arealene 
drives i dag, men beslag vil kunne påvirke fremtidig masseuttak.  
Planlagte tiltak vil ikke medføre negativ påvirkning for henholdsvis planlagt vannkraftverk på Våtvoll 
(Kvæfjord kommune) eller eksisterende vannkraftverk i Gausvika (Harstad kommune).   

Samlet sett er Hålogalandsvegen vurdert å gi middels negativ konsekvens for naturressurser. 

Tabell 7-41. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema naturressurser. 

Fagtema naturressurser Alternativ 0 Ny trasé 

Sortland 0 -/-- 
Kvæfjord 0 -/-- 
Lødingen 0 -/-- 
Tjeldsund 0 -/-- 
Harstad 0 -- 
Skånland 0 -- 
Evenes 0 -- 
Samlet konsekvens 0 Middels negativ 

-- 
Strider mot nasjonale mål*  Ja 
Rangering** 1 2 

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

7.7 Reindrift 
Fagrapport er en sammenstilling av en overordnet konsekvensutredning gjennomført av Dr. Christian 
Nellemann (2015) for Statens vegvesen, innspill fra reindriftsnæringen fra møter med Statens vegvesen 
og Rambøll, samt virkningsbeskrivelser fra Protect Sapmi (2016).  

7.7.1 Definisjon av tema og influensområde 

Reindrift er vanligvis en del av tema naturressurser. Kompleksitet rundt temaet har ført til at det er 
behandlet separat. Temaet omfatter næringens bruk av aktuelle områder omkring Hålogalandsvegen. 

I den overordnede konsekvensutredningen (Nellemann, 2015) og i virkningsbeskrivelser fra Protect Sapmi 
(2016), er ikke influensområdet nærmere definert. Større områder rundt parsellene er vurdert. 

7.7.2 Kunnskapsgrunnlag 

Utredningen presenterer vurderinger og konklusjoner fra «Konsekvensutredning for Hålogalandsvegen 
og langsiktig konsekvens av kommunal utbygging for reinbeitedistriktene Kanstadfjord/Vestre Hinnøy, 
Kongsvikdalen, Tjeldøy og Grovfjord» (Nellemann, 2015), også kjent som «overordnet 
konsekvensutredning/KU». Nellemanns vurderinger tar utgangspunkt i traséer presentert av Statens 
vegvesen i en tidligere fase av prosjektet Hålogalandsvegen. Nellemann har her vurdert flere 
trasealternativer sine virkninger på reindrift. Blant de vurderte alternativene er også den valgte traséen, 
som presenteres her.  

Detaljerte planer for Hålogalandsvegen (bl.a. skråningsutslag, bruer, kollektivknutepunkt, massedeponier 
og riggområder) er i liten grad vurdert i overordnet KU ettersom denne informasjonen ikke forelå da 
Nellemann gjennomførte sin utredning.  

Reindriftsnæringen har gjennom møter med Statens vegvesen og Rambøll sett de detaljerte planene for 
vegen og kommet med innspill. Disse er presentert her. Innspillene gjelder hovedsakelig områdenes bruk 
og verdi, samt forslag til avbøtende tiltak. Reindriftsnæringen gjennom Protect Sapmi, har hatt tilgang til 
Nellemanns (2015) rapport, og har i stor grad sett seg enige i vurderingene gjort her. Disse er beskrevet 
i sammenstillingen av konsekvensutredningen.  

Protect Sapmi har også gjennomført virkningsbeskrivelser for reinbeitedistriktene som blir påvirket av 
Hålogalandsvegen. De har laget fire rapporter fra hhv. Grovfjord-, Tjeldøy-, Kanstadfjord- og 
Kongsvikdalen reinbeitedistrikt.  

Kartdata fra NIBIOs innsynsløsning «kilden» er brukt for å illustrere informasjonen gitt i-, og vurderingene 
gjort i overordnet KU (Nellemann, 2015), innspill fra reindriftsnæringen i møter med Statens vegvesen og 
Rambøll, samt Protect Sapmis rapporter (2016). Informasjon fra reindrift.no er brukt for å skaffe 
oppdatert informasjon om bl.a. reinbeitedistriktene. Landbruksdirektoratets informasjonsskriv 
vedrørende reindriftskart (2016) er brukt for å definere begrep. Vegtekniske tegninger og planer er hentet 
fra Statens vegvesen og Rambøll.  

7.7.3 Overordnet beskrivelse 

Planområdet berører tre reinbeitedistrikt i Troms reinbeiteområde, henholdsvis Kanstadfjord/Vestre 
Hinnøy reinbeitedistrikt, Kongsvikdalen reinbeitedistrikt og Grovfjord reinbeitedistrikt. 
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Figur 7-72. Oversikt over reinbeitedistriktene. Grenser mellom distriktene er markert med heldekkende blå linje. 
Planområdet for Hålogalandsvegen er markert med rød, stiplet linje. Kilde: NIBIO, via ArcGis. 

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt består av 4 siidaer med 20 andeler, og øvre reintall er satt 
til 1550 dyr (reindrift.no, 2015). Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Reinbeitedistriktet ligger innenfor Sortland, 
Hadsel, Lødingen, Vågan, Andøy, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner. Distriktet er 1553 km2 stort.  

Kongsvikdalen reinbeitedistrikt består av 2 siidaer med 11 andeler, og øvre reintall er satt til 600 dyr 
(reindrift.no, 2015). Reinbeitedistriktet ligger innenfor Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord kommuner. 
Distriktet er 672 km2 stort. 

Grovfjord reinbeitedistrikt består av 2 siidaer med 6 andeler, og øvre reintall er satt til 750 dyr 
(reindrift.no, 2015). Reinbeitedistriktet ligger innenfor Skånland, Evenes, Narvik og Gratangen 
kommuner. Distriktet er 1006 km2 stort. 

 
Figur 7-73. Flyttlei (gult) og trekklei (sort strek) i og rundt planområdet for Hålogalandsvegen. Kilde: NIBIO, via 
ArcGis. 

 
Figur 7-74. Vinterbeiter i og rundt planområdet for Hålogalandsvegen. I sammenstilling av konsekvensutredning 
finnes kart for beiteområder for øvrige årstider. Kilde: NIBIO, via ArcGis. 
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7.7.4 Sortland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

En flyttlei er registrert rundt Kollbruna, langs Kjerringdalsvatnet og østover langs Nordalselva. Tidlig 
vinterbeite og høstvinterbeite med spredt bruk er registrert i et område som strekker seg fra 
Sigerfjordkrysset og Kjerringenes og opp Osvolldalen. Området er gitt middels verdi. 

Virkninger i driftsfase 

Planlagte tiltak vil ha liten konflikt med reindrift. Samlet konsekvens i Sortland er vurdert til liten negativ. 

Tabell 7-42. Oppsummering av verdi og konsekvens i Sortland. 

Sortland 
(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 1 Middels - Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Sortland kommune Liten negativ 

- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Autovern bør unngås, spesielt ved trekkleier. Unngå etablering av rasteplasser på strekningen. 

7.7.5 Kvæfjord kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Hele parsell 2 ligger innenfor et større areal som brukes som tidlig vinterbeite. To flyttleier krysser 
eksisterende veg, henholdsvis øst av Langvatnet og ved Våtvoll. Hele planområdet i parsell 3, Kvæfjord 
kommune, ligger innenfor kjente funksjonsområder for reindrift. Det er registrert tidlig vinterbeiter over 
planlagt tunnel og ved eksisterende riksveg 85 sør for Våtvoll. Flyttlei fra nord ender opp i Løbergsbukta. 
Flyttlei fra vest gjennom Løbergsdalen strekker seg videre sørover over dagens riksveg til Gullesfjordbotn. 
Fra Løbergsbukta, og Løbergsdalen, til Gullesfjordbotn er det registrert vinterbeite. Øst av 
Gullesfjordbotn er det registrert to beiteområder som overlapper, henholdsvis vårbeite (kalvingsland og 
tidlig vårland) og tidlig høstvinterbeite.  

Virkninger i driftsfase 

Det er bl.a. påpekt at økt hastighet til 90 km/t fra Lofastkrysset og østover vil medføre hindringer for 
naturlige trekk mellom beiteområder. Videre kan ny veg i Løbergsbukta medføre problemer for rein som 
tar seg forbi. Samlet konsekvens i Kvæfjord er vurdert til middels negativ (tabell 7-43). 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det er foreslått å unngå autovern i ved trekkleier, og å unngå plassering av rasteplasser på strekningen. 
Det er også foreslått slake vegskuldre der det er mulig, samt gode tunnelportaler. 

På parsell 3 er det påpekt at en eventuell utvidelse av skredvoll vil kunne medføre barrieredannelser for 
rein og bør unngås/hensynstas. Det bør legges til rette for at reinen kan bruke gamle flyttleier/trekkveger 
rundt Lofastkrysset øst for Gullesfjordbotn. Det vil være viktig å ikke etablere tosidige skjæringer. 

Det er foreslått at det må tilrettelegges for fremkommelighet, fortrinnsvis i den øverste delen av 
rassikringen/skredvoll sør for Løbergsbukta. 

Tabell 7-43. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Kvæfjord. 

Kvæfjord 

(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 2 Middels -- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 3 Middels  -- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Kvæfjord kommune Middels negativ 

-- 
 

7.7.6 Lødingen kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Langs eksisterende E10 i Lødingen finnes det flere større og viktige områder for reindrift. Spesielt er 
områdene rundt Kanstadbotn og fra Kanstadbotn til Kåringen, viktige områder. Det er særlig de sentrale 
flyttleiene som utgjør stor verdi for reindrift. Videre er det registrert flere viktige beiteområder innenfor 
og i nærheten av eksisterende E10, som i stor grad utgjør planområdet for ny vegtrasé – blant annet 
høstvinterbeiter, tidlig vinterbeite, sommerbeiter (lavereliggende sommerland), vårbeite (kalvings- og 
tidlig vårland), vårbeite (okse- og simlebeiteland) og tidlig høstland.  

Virkninger i driftsfase 

Området i parsell 4 er svært sårbart for enhver utbygging. Ny Hålogalandsveg oppgradert til 90 km/t og 
fremtidig trafikkbilde vil medføre at flyttlei over Austerdalselva i praksis stenges. Dette er en meget 
uheldig situasjon for både trafikanter og for reindriften. Den nye utfartsparkeringen vil også stenge for 
både trekk- og flyttlei. Anleggsvirksomhet vil skape støy nok til å bli en barriere. Det vil være 
problematisk i forhold til reintrekk/flytting inn på vinterbeite. Om reinen ikke trekker selv, må det settes 
inn ekstra arbeidsinnsats for om mulig å flytte reinen (ved driving) mellom de ulike beiteområdene.  

Samlet er tiltaket vurdert å gi stor negativ konsekvens i Lødingen (tabell 7-44). 

Tabell 7-44. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Lødingen. 

Lødingen 
(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 4 Stor --- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 5 Stor Ikke vurdert Avlastet veg 
Parsell 6 Stor - Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 7 Stor - Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Lødingen kommune Stor negativ 

--- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

På parsell 4 er det foreslått at en eventuell ekspropriasjon må inkludere areal til oppsetting av 
reingjerde/samleanlegg for å unngå at trekket og flytting ødelegges, ellers vil støv og støy gjøre det svært 
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vanskelig for reinen og flytte seg. Det er forslått å unngå plassering av rasteplasser ved trekkleier. Videre 
er det foreslått at det etableres et reingjerde under byggeperioden. 

For å forhindre at flyttveien fra vinterbeite til sommerbeite midlertidig stenges foreslås anleggsstans i 
den aktuelle perioden. Dette bør avtales direkte med reinbeitedistriktet. Det bør etableres en viltovergang 
i nærheten av der E10 krysser Austerdalselva. Overgangen må ligge vest av elva og bør være minst 50 
meter bred. Rein må trolig måtte ledsages av ledegjerder inn mot overgangen. Planlagt utfartsparkering 
foreslås videreført fra dagens parkeringsplass omtrent på grensen mellom Kvæfjord og Lødingen 
kommune.  

Ved parsell 6 og 7 er det foreslått slake vegskuldre, samt å unngå rekkverk der det er mulig. Det er også 
foreslått å anlegge deler av strekningen uten autovern grunnet beiteområder fra Forvika til Fiskefjorden. 
Videre forslås det å åpne opp mot bergnabber langs sjøen. Det er viktig å ikke lage «feller» for reinen, 
med dype grøfter og autovern.  

7.7.7 Tjeldsund kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Området er spesielt viktig for reindriften. Flere funksjonsområder ligger innenfor, grenser til eller ligger 
i nærheten av planområdet, blant annet sentrale flyttleier, trekkleier og andre funksjonsområder, 
beiteområde og kalvingsområder.  

Spesielt er Kongsvikdalen viktig. Området er bl.a. et viktig kalvingsområde. Kalvingsområdet ligger ca. 1 
km fra planlagt ny veg. Det forekommer flyttleier på begge sider av Kongsvikdalen, samt i enden av 
Kongsvikdalen. Her forekommer det også flere reindriftsanlegg.  

Flere funksjonsområder er registrert i området mellom Fiskefjorden og Kongsvikdalen og mellom 
Kongsvikdalen og Hårvika. Sør for Fiskefjorden er det registrert høstvinterbeiter (spredt-brukte områder), 
sommerbeiter (lavereliggende sommerland), samt en flyttlei fra beiteområdene ved Sørdalen og vestover. 
Vest av Fiskefjorden ligger det store beiteområder hvor det bl.a. forekommer sommerbeiter 
(høysommerland) og høstbeiter (parringsland og tidlig høstland). Nord for Fiskefjorden forekommer det 
sommerbeiter (lavereliggende sommerland), høstvinterbeiter (spredt-brukte områder) og tidlig 
vinterland. 

I dalen mellom Kongsviktinden og Sæterfjellet er det registrert fire trekkleier, og tidlig vinterbeite og 
sommerbeite (lavereliggende sommerland). En gammel flyttlei finnes på sørvestsiden av Kongsviktinden.  
Mellom Ullvikfjellet og Hårberget er det registrert tidlig vinterbeite. Rundt Hårberget er det registrert 
vinterbeite (senvinterland, intensivt brukt).  En flyttlei er registrert mellom Hårberget og 
vårbeite/høstbeite rundt Storvatnet og Kongsvikdalen. Ved behov forekommer det transport av rein i 
lastebil, hvor rein blir sluppet av nord for Hårberget. 

Virkninger i driftsfase 

Flere viktige områder kan avskjæres av planlagte tiltak. Arbeid i anleggsperioden og anleggelse av nytt 
tunnelpåslag kan gi medføre mye støy inn i dalførene. Påslag (påhugg) inne i Kongsvikdalen vil pga. støy 
og støv være negativt for Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som har et kalvingsområde inne i dalen. 
Tunnelpåslag i Kongsvikdalen (fra Fiskefjorden) kan gi ikke-ønskede effekter. Det samme vil anleggelse 
av evt. rasteplasser. Skogsbilvegen som går inn i Kongsvikdalen har ifølge Nellemann (2015) medført økt 

trafikk. Utbygging i Kongsvikdalen kan medføre at lavereliggende rikere beiteområder kan gå tapt. 
Sporadiske forekomster av okserein kan medføre flere påkjørsler. 

Planlagt trasé og tunnelpåslag i Kongsvikdalen ligger i en naturlig trekklei og ved en gammel flyttlei på 
nedsiden av Kongsviktinden. Tiltaket kan medføre at reindriv stanser. Valgt trasé ligger videre i en frodig 
li og vil påvirke tilgangen til beite og trekk mot Hårvikhalsen. Samlet er tiltaket vurdert å gi meget stor 
negativ konsekvens i Tjeldsund (tabell 7-45). 

Tabell 7-45. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Tjeldsund. 

Tjeldsund 

(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 8 Stor ---- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 9 Stor --- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Tjeldsund kommune Meget stor negativ 

---- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det er foreslått å holde tunnelpåhugg så lave som mulig. For tiltak i Fiskefjorden foreslås det at det 
anlegges slake vegskuldre for å tilrettelegge for trekk ned mot sjøen. Det er viktig med gode (brede) 
tunnelpåhugg for passasje. Ledergjerder for å lede rein/vilt over portalene bør anlegges. Skredvoller over 
portalene må ikke være dominerende, da dette vil hindre reinen. Det anbefales 40 meter tunnelportal ved 
påhugg sør i Fiskefjorden (tunnel fra Kanstadbotn). Det bør tas særskilte hensyn under kalving på våren. 
Det bør vurderes egne planbestemmelser tilknyttet bestemte områder og årstider.  

I Kongsvikdalen bør det etableres slake vegskuldre på den lengste strekningen etter bru over Storelva. 
Lange tunnelportaler for passasje bør etableres. Tunnelpåhugg vest i Kongsvikdalen (fra Fiskefjord) bør 
være minimum 30 meter. For å hindre kryssing av rein i området mellom tunnelpåhugget og bru, hvor 
terrenget er slakt og vegstrekningen kort, anbefales det å anlegge sikringsgjerde. Minimum høyde bør 
være 1,7 meter. Det er også mulig å rydde vegetasjon i en hogstgate for å lede både rein og elg over 
tunnelportalen istedenfor kryssing av veg. På den lengste strekningen etter bru anbefales siktrydding i 
tillegg til slake vegskuldre.  

Det anbefales også viltgjerde som leder reinen over tunnelportaler ved Ulvik, eller bru over Ulvikelva i 
øst. Fra Hårvik til Hårberget forslås det anleggelse av driftsveg for bruk til bl.a. slipp av rein.  

Det foreslås det 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. 

7.7.8 Harstad kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Flere funksjonsområder for reindrift ligger innenfor eller i nærheten av planområdet. Planområdet for 
parsell 10, Harstad kommune, inngår delvis et område hvor det er registrert tidlig vinterbeite og 
vinterbeite (senvinterbeite, intensivt drevet) ved Hårberget/Sandtorg. Vinterbeitene har fått større 
betydning i de senere årene da det har foregått økt utbygging i Harstadområdet. Ved Gausvika grenser 
planområdet til et område hvor det er registrert tidlig høstbeite (tidlig høstland). Høstbeitet strekker seg 
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langt nordover. Rein slippes nord for Gausvika hvor det forekommer gode beiteområde ved myrene. 
Dyrene er også kjent for å beite lav her på vinteren. Det antas at reindrifta drar nytte av de mange 
skogsvegene i området, både rundt Gausvika og ved Årbogen. 

Innenfor og i nærheten av planområdet for parsell 11, Harstad kommune, finnes det vinterbeiter (tidlig 
vinterland). Områdene benyttes tidlig og mindre intensivt enn senvinterbeiter (senvinterland). Reinen 
bruker hovedsakelig områdene lengre oppe i høyden, men kan trekke ned. Vinterbeitene er viktige i dette 
området, nær Harstad, ettersom det gjennom årene har blitt færre vinterbeiter i denne delen av 
reinbeitedistriktet. 

Planområdet for parsell 12 i Harstad kommune, inngår i og grenser til flere funksjonsområder for 
reindriften. Nord og øst for Sørvika og helt opp til Kanebogen ligger et område som brukes til tidlig 
høstbeite (spredt-brukte områder). Området overlapper delvis med tidlig vinterbeite, nord for 
Norvikmyran og opp til Kanebogen. Forhamnhalvøya utgjør et viktig nødvinterbeite dersom beitene låser 
seg i høyereliggende områder. Området er sterkt påvirket og store områder har gått tapt grunnet 
utbygging. En flyttlei krysser ved Nordvikmyran. Flyttleien går i øst-vest retning og er tilkoblet et større 
nettverk av flyttleier øst av Nordvikmyran. Flyttleien går ut til Forhamnhalvøya. Det er kjent at rein jager 
over avkjørsel Kilbotn, ved grustaket, over Nordvikmyran hvor flyttleien er registrert. 

Virkninger i driftsfase 

De gjenværende reindriftsområdene rundt Harstad, spesielt vinterbeitene, er i fare for fullstendig 
avskjæring. Samlet konsekvens i Harstad er vurdert til stor negativ (tabell 7-46). 

Tabell 7-46. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i Harstad. 

Harstad 

(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 10 Stor ----* Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

Parsell 10 (områder rundt Tjeldsund bru) Middels/ 
stor 

-  

Parsell 11 Stor -- Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

Parsell 12 Stor -- Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens 

Samlet konsekvens Harstad kommune Stor negativ 
--- 

 

* Uenighet om konsekvensgrad mellom reindriftsnæring og overordnet konsekvensutredning 

Viktigste avbøtende tiltak 

Brede tunnelportaler forslås som avbøtende tiltak for parsell 10, 20 meter i Årbogen og 30 meter i 
Gausvik. Strekning uten rekkverk etableres ved skråninger med helning 1:4. Ellers stedstilpasses 
skråninger med helning på 1:2 eller 1:3 mot terreng. Ved bruk av rekkverk etableres skråninger på enten 
1:2 eller 1:1,5. Det skal legges til rette for reinslipp til våren på oversiden av planlagt veg i Gausvik. 

Ved parsell 11 er det vurdert som viktig å unngå høyereliggende traseer sør for Harstad. Det er forslått 
gode tunnelportaler, 50 meter. Videre bør det ikke etableres rekkverk og skråningene bør være slake. 

Det bør kun etableres rekkverk i forbindelse med driftsunderganger og gjennom planlagt kurve i 
Fauskevåg.  

På parsell 12 er det foreslått å lage gode tunnelportaler, 40 meter i nordre påhugg og 30 meter i søndre 
påhugg. Rekkverk bør holdes på et minimum, mindre enn i dag. Overgang (flyttlei) bør sikres. Det er mye 
trafikk og stor hastighet på Rv. 83. Det bør fjernes skog og bergnabber for å åpne opp og skape bedre 
sikt. Det bør tenkes gjennom en løsning for kryssing av veg ved kryssområde til Fv.4. Alternativt kan en 
mulighet for fortsatt utnyttelse av Forhamnhalvøya være å etablere en viltovergang, noe som vil være 
positivt for både rein og annet hjortevilt i området. 

7.7.9 Skånland kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Planområdet i Skånland kommune, inngår i og grenser til flere funksjonsområder for reindriften. Hele 
strekningen for parsell 13 inngår i areal brukt til vinterbeite (senvinter, intensivt drevet) og vårbeite (okse- 
og simlebeteland). Området har verdi som beiteområder på vinter og i perioder med mye snø ettersom 
det er relativt flatt, lavtliggende og kystnært.  

Ved Elvemo inngår et vårbeiteområde (okse- og simlebeiteland) i og nær planområdet for parsell 14. På 
strekningen mellom Elvemo og Nyheim, og delvis til kommunegrense Evenes (øst av eksisterende veg) 
ligger hele planområdet innenfor tidlig vinterbeiteland. Fra Nyheim og til kommunegrense Evenes inngår 
planområdet i et større vinterbeiteområde (senvinterland, intensivt brukt). Området inkluderer 
Ramsundhalvøya.  Området rundt Boltåskrysset, Boltåsen og rundt Lavangsvatnet er viktig flyttlei for hele 
Ramsundregionen med beiter. Mellom Lavangsfjorden og Lavangsvatnet finnes det en viktig trekk,- driv- 
og flyttlei fra og til Ramsundhalvøya. 

Generelt på strekningen, E10 i Skånland kommune, forekommer det mye reinkrysning. Verdien er vurdert 
til middels. 

Virkninger i driftsfase 

Planlagte tiltak vil ikke ha store konflikter med reindrift. Det fokuseres på høyere fartsgrense og at dette 
vil påvirke reinen. Samlet konsekvens i Skånland er vurdert til liten negativ (tabell 7-47). 

Tabell 7-47. Oppsummering av verdi og konsekvens i Skånland. 

Skånland 

(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 13 Middels - Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 14 Middels - Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Skånland kommune Liten negativ 

- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Ved parsell 13 og 14 er det foreslått å bruke varselskilt for å varsle om rein. Det er foreslått slake 
vegsider/skråninger. Autovern som kan blokkere eller fange rein bør unngås der det er mulig. Ved høye 
skjæringer bør det brukes viltgjerde istedenfor sikringsgjerde. Ved parsell 14 er det viktig at det 
tilrettelegges for naturlige trekk over vegen ved nordre del av Lavangvatnet. Eventuelt foreslås det å 
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etablere en viltovergang ved Tennvatnet. På grunn av smale landområder mellom Langvatnet og 
Tennvatnet bør en eksakt plassering drøftes mellom Grovfjord reinbeitedistrikt og Statens Vegvesen. En 
slik overgang må minst være 50 meter bred. 

7.7.10 Evenes kommune: verdier og virkninger 

Verdier 

Planområdet for Hålogalandsegen i Evenes kommune, inngår i og grenser til flere funksjonsområder for 
reindriften. Det forekommer trekk og flytting av rein langs hele strekningen mellom Evenes flyplass og 
Dragvik.  Nord for eksisterende E10 ved Dragvik er det registrert vårbeite (kalvings- og vårbeite) og 
senvinterland på strekningen mellom Lakså og Rundlia/Storelva. Planområdet for parsell 17 grenser til 
bl.a. sommerbeite og høstvinterbeite. Øst for Bogen og øst for Snubba finnes det flere viktige flyttleier, 
men disse inngår ikke i planområdet. For ny E10.  

Virkninger i driftsfase 

Planlagte tiltak vurderes å kunne ha store konflikter med reindrift i parsell 16. Samlet konsekvens i Evenes 
er derfor vurdert til stor negativ. Gjennomføring av foreslått avbøtende tiltak vil være viktig. At deler av 
veg legges i tunnel vurderes som positivt. 

Tabell 7-48. Oppsummering av verdi og konsekvens i Evenes. 

Evenes 
(Parsell) Delområde Verdi Konsekvens Kommentar 

Parsell 16 Middels /stor ---- Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Parsell 16 ved Bogen Liten 0  
Parsell 17 Liten Ikke vurdert Avbøtende tiltak kan redusere konsekvens 
Samlet konsekvens Evenes kommune Stor negativ 

--- 
 

Viktigste avbøtende tiltak 

Ved planlagte tosidige skjæringer ved Laksåelva bør det skytes/åpnes opp mer på sørsiden av vegen. 
Dette vil hindre reinen i å gå seg fast inne i skjæringene. Reinbeitedistriktet og Statens vegvesen bør ha 
en avtale i de aktuelle tidsperioder om at det ikke bygges i flyttlei (utenfor planområdet), og et tidsskjema 
for bruk av eksplosiver. Ved parsell 16 er det foreslått å legge til rette terrenget ved skjæringer, og sette 
opp viltgjerder. Ved parsell 17 er det viktig at viktige trekk- og flyttveier på østsiden  av Bogen (utenfor 
planområdet) ikke blokkeres.  

7.7.11 Usikkerhet 

Det er flere utfordringer knyttet til sammenstilling av fagrapport for Hålogalandsvegen.  

Gjennomførte vurderinger 

Usikkerheter er ikke vurdert i overordnet konsekvensutredning (Nellemann, 2015) eller i 
virkningsbeskrivelser (Protect Sapmi, 2016). En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdier 
for fagtema. Dette danner grunnlaget for konsekvensgrad. Verdivurderinger gjøres ofte på bakgrunn av 
egne befaringer, tidligere utredninger og kartlegginger, informasjonsinnhenting gjennom databaser og 

internett, samt samtaler/ annen korrespondanse med ressurspersoner. Likevel kan det være enkelte 
momenter som ikke fremgår av datainnhentingen og som derfor ikke inkluderes i utredningen. Enkelte 
kilder kan også inneholde ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon. Samtidig må utreder 
gjøre noen skjønnsmessige vurderinger av områdene, noe som gjør at vurderingene derfor nødvendigvis 
vil kunne være noe subjektive. 

Sammenstilling 

Informasjon er basert på overordnet konsekvensutredning (2015), innspill fra reindriftsnæringen og fra 
virkningsbeskrivelsesrapporter fra Protect Sapmi (2016). Verdigrad, omfangsgrad og konsekvensgrad er 
samlet inn og sammenstillet på bakgrunn av disse kildene.  Gjeldene metode er kun i noen grad fulgt, 
noe som har gjort sammenstillingen utfordrende.  

7.7.12 Samlet vurdering for tema reindrift 

Virkningen av tiltaket er varierte. De største negative konsekvensene er knyttet til parsell 4, 8, 9, 10, og 
16 i henholdsvis 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. Tiltaket er samlet vurdert å gi stor negativ konsekvens 
for reindrift (tabell 7-49). 

Tabell 7-49. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema reindrift. 

Fagtema reindrift Alternativ 0 Ny trasé 

Sortland 0 - 
Kvæfjord 0 -- 
Lødingen 0 --- 
Tjeldsund 0 ---- 
Harstad 0 --/--- 
Skånland 0 - 
Evenes 0 --- 
Samlet konsekvens 0 Stor negativ 

--- 
Strider mot nasjonale mål*   
Rangering** 1 2 

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

8 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen pr. krone bevilget over offentlig 
budsjett.  Netto nytte for prosjektet er på minus 8,6 milliarder kroner og Netto nytte per budsjettkrone 
er på -0,76 (se tabell 8-1). Den negative nytten skyldes i hovedsak de relativt høye 
investeringskostnadene og det at forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. Prosjektet er derfor ikke 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Prosjektet kommer også negativt ut for de ikke-prissatte konsekvensene, noe som ikke er overraskende 
siden det innebærer inngrep i landskap, landbruk, reindriftsområder, natur- og kulturmiljø. 
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Tabell 8-1. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for Hålogalandsvegen (endringer i millioner 
neddiskonterte kroner). 

Sammenstilling prissatte konsekvenser Nullalternativ Ny trasé 

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  

Sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 0 Middels/stor negativ 
--/--- 

Nærmiljø og friluftsliv 0 Liten/middels negativ 
-/-- 

Naturmangfold 0 Meget stor negativ 
---- 

Kulturmiljø 0 Middels negativ 
-- 

Naturressurser 0 Middels negativ 
-- 

Reindrift 0 Stor negativ 
--- 

Samlet vurdering for ikke-prissatte 
konsekvenser 

0 Negativ 
Deler av prosjektet strider også 

mot nasjonale mål 
Rangering 1 2 

 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene avveier fordeler ved de ulike 
alternativene opp mot ulempene de fører med seg. Selv om resultatet av de prissatte konsekvensene 
indikeres med en kroneverdi, og de ikke-prissatte konsekvensene indikeres med en ni-delt verdiskala, 
vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning 
for denne velferden som diskuteres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de ulike 
konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avveiningen av tiltaket som helhet.  

Samlet vurdering av prissatte konsekvenser er negativ (netto nytte pr budsjettkrone er på -0,76). Samlet 
vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene er også negativ. Dette plasserer prosjekt 
Hålogalandsvegen i rød gruppe i tabellen nedenfor (tabell 8-2). I henhold til metodikken i V712 er den 
samfunnsøkonomiske vurderingen da negativ. De samlede ulempene er større enn fordelene og 
prosjektet kan ikke anbefales ut fra en ren samfunnsøkonomisk vurdering. 

Tabell 8-2. Prosjekt Hålogalandsvegen plassert etter hvilke utslag det gir for prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. 

 Samlet vurdering ikke-prissatte: 
Positiv 

Samlet vurdering ikke-prissatte: 
Negativ 

Netto nytte prissatte 
større enn null 

I Fordelaktig for samfunnet II Tvetydig utfall 

 

Netto nytte prissatte 
mindre enn null 

III Tvetydig utfall IV Ufordelaktig for samfunnet 

Hålogalandsvegen 

 

8.1 Usikkerhet og robusthet 
Uttak av parsell 15 er ikke hensyntatt for de prissatte konsekvensene. Eventuelle endringer dette 
medfører vil bli inkludert på et senere tidspunkt.  

For de samfunnsøkonomiske beregningene er det størst usikkerhet knyttet til investeringskostnadene 
siden dette er den største kostnads-/nyttekomponenten i beregningene. Det er gjort følsomhets-
beregninger for investeringskostnaden som gir en Netto nytte pr. budsjettkrone på -0,84 og -0,63 på 
henholdsvis + 25 % og - 25% på investeringskostnadene.  

Den største nyttekomponenten er trafikantnytten. Trafikantnytten følger forventet trafikk og trafikkvekst 
i analyseområdet. Det er i beregningene ikke forventet store endringer i trafikken og det er brukt 
fylkesindeksen for trafikkvekst, som for analyseperioden ligger på om lag 0,7 % i året.  En annen 
trafikkutvikling vil ikke ha så stor betydning for den samlede nytten da denne blir årlig neddiskontert. 

Verdivurderingene for ikke-prissatte konsekvenser er gjort på et overordnet nivå. Det er nødvendig for å 
håndtere et så stort planområde, men ved en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder med 
avvikende verdi ikke blir fanget opp. Manglende eller feil datagrunnlag, og skjønn hos utreder, kan gi 
usikker eller uriktig verdivurdering. 

Tiltakets utforming er ikke bestemt i detalj og det har skjedd endringer underveis i arbeidet. Det er 
knyttet usikkerhet rundt omfanget av tiltaket i anleggsperioden.  

Alt dette medfører en viss usikkerhet rundt omfangsvurderinger og konsekvensgradering av tiltaket. 
Dette medfører at det opereres med forutsetninger i teksten, og vurderingene skal i hovedsak være så 
robust at noe flytting av veglinjen innenfor undersøkelsesområdet ikke skal få vesentlig utslagsgivende 
effekt i analysen. 

9 Andre samfunnsmessige virkninger 
I den samfunnsøkonomiske analysen er man ute etter å vurdere om prosjektets samlede nytte (fordeler) 
er større enn prosjektets samlede kostnader (ulemper) for samfunnet. Det alt vesentlige av nettobidraget 
til verdiskaping i samfunnet vil være fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen. 

I praksis kan det gjenstå noen relevante virkninger som ikke er fanget opp i analysen. Dette omtales ofte 
som netto ringvirkninger. Dette skal ikke inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen, men krever 
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egne analyse. Det har det ikke være krav om for prosjekt Hålogalandsvegen. Det samme gjelder 
fordelingsvirkninger (jf. Håndbok V712).    

Lokal og regional utvikling er heller ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, men 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. 

En utredning av lokal og regional utvikling er inkludert i planprogrammet som en del av tema nærmiljø 
og friluftsliv. Kravet er at virkninger for lokalsamfunnsutvikling i kommunesentre og tettsteder, blant 
annet som følge av vegomlegging, skal utredes. Metodisk ulikhet gjør at temaet ikke behandles sammen 
med nærmiljø/friluftsliv, men behandlet separat. Teksten nedenfor er et sammendrag av fagutredningen 
Lokal og regional utvikling, E10, rv.83, rv.85 Hålogalandsvegen (Rambøll 2016). 

9.1 Lokale og regionale virkninger 

9.1.1 Metode 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kapittel 8.3 legges til grunn for 
analysen. Det er ikke gjort en avgrensning av tema i forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. 
Det er sett på aktuelle deltema for lokal og regional utvikling i håndbok V712. Det er vurdert at alle tema 
er relevante i denne sammenhengen, i større eller mindre grad. Temaene er: 

• Tilgang til større arbeidsmarked 
• Tilgang til nye handels- og fritidsmønster 
• Eksisterende næringsliv 
• Strukturelle endringer innen næringsliv og handel 
• Endret arealbruk, herunder lokalt utbyggingsmønster 
• Kommunikasjonsknutepunkter 
• Regiondannelse og senterstruktur 
• Turisme 
• Langsiktige konsekvenser for miljø og arealbruk 

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. 

9.1.2 Oppsummering av forventede virkninger av ny Hålogalandsveg 

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 (figur 9-1). 

 
Figur 9-1. Lokalisering av kommunesenter i de syv kommunene. 

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 
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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.  

 
Figur 9-2. Transport på veg og lokalisering av sjømataktører, Nord-Norge 2014 (Utsnitt fra kart i rapport fra 
Transportutvikling AS 2014). 

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. 

9.1.3 Usikkerhet 

Endringer innenfor en region vil være kumulative virkninger, dvs. at endringer påvirker hverandre på en 
dynamisk måte. Det er en rekke betingelser og forutsetninger som skal til for at virkningene skal inntreffe, 
men et samferdselstiltak kan være en mulig utløsende faktor. Andre forutsetninger kan være en sterk giv 
hos private næringsaktører, mangel på arbeidsplasser i enkelte bostedskommuner, andre attraktiviteter 
som gjør at folk ønsker å bosatte seg osv.   

Det er forsøkt å innhente erfaringer fra tilsvarende prosjekter, for så å trekke slutninger for dette 
prosjektet basert på disse. Med bakgrunn i de kumulative virkningene, kan utfallet for dette 
samferdselsprosjektet føre til andre virkninger enn det studier av liknende prosjekter viser.  

Det er gjennomført intervjuer med de involverte kommunene og fylkeskommunene. Dette materialet er 
benyttet som en del av vurdering av konsekvenser for de ulike kommunene. Det er de som best kjenner 
sin egen kommune, men deres subjektive oppfatning kan være et usikkerhetsmoment i analysen. 
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Vedlegg 1: Metode for konsekvensutredning ikke-prissatte tema 

Verdivurdering 

Undersøkelsesområdet (området som kan bli fysisk berørt at tiltaket) er gjennomgått og verdifulle 

områder er identfisert. Hvert delområde er verdivurdert på en glidende skala fra liten til stor verdi. 

Vurderingene er tekstlig begrunnet og fremstilt i verdikartet.  

Verdivurderingen blir gjort etter skalaen vist under: 

Verdi Liten 
Liten-

middels 
Middels 

Middels-
stor 

Stor 

 

Befaring, sammen med eksisterende informasjon fra området, danner grunnlag for verdivurdering av 

områdene. Kriterier for verdivurdering for de ulike ikke-prissatte temaene er vist på de neste sidene.  

Omfang- og konsekvensvurdering 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for påvirkning på enkelte delområder. Påvirkningen kan være positiv 

eller negativ, og uttrykkes i forhold til 0-alternativet. Omfanget er vurdert på en glidende skala fra stort 

negativt til stort positivt. 

 

 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

omfangsvurderingen i konsekvensvifta, se figur nedenfor. Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra 

meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Konsekvensene for 

alle delområdene og utredningsalternativene (0 og 1) er sammenfattet i en tabell med rangering av 

alternativene.  

 

 

 

Konsekvensvifte (Statens vegvesen, V712, 2014) 

Konsekvensviften viser hvordan konsekvens angis som en funksjon av verdi og omfang. 
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Landskapsbilde: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen 2014) 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturområder og 
naturpregete områder 

- Områder med 

reduserte visuelle 

kvaliteter 

Områder med visuelle 

kvaliteter som er 

typiske/representative 

for landskapet i et større 

område/region - 

Områder med vanlig 

gode visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt 

gode visuelle kvaliteter, 

som er uvanlige i et 

større område/region - 

Områder der landskapet 

er unikt i nasjonal 

sammenheng, herunder 

landskapsvernområder 

Spredtbebygde område Områder med reduserte 

visuelle kvaliteter - 

Områder hvor landskap 

og bebyggelse/anlegg til 

sammen gir et mindre 

godt totalinntrykk 

- Områder med visuelle 

kvaliteter som er 

typiske/representative 

for landskapet i et større 

område/region - 

Landskap og 

bebyggelse/ anlegg med 

vanlig gode visuelle 

kvaliteter 

Områder med spesielt 

gode visuelle kvaliteter, 

som er uvanlige i et 

større område/region - 

Områder hvor landskap 

og bebyggelse/anlegg til 

sammen gir et spesielt 

godt eller unikt 

totalinntrykk 

Tettbygde og urbane områder - Områder som bryter 

med byformen og utgjør 

et mindre godt 

totalinntrykk - Områder 

som har reduserte eller 

dårlige visuelle kvaliteter 

eller utgjør et mindre 

godt totalinntrykk 

-Områder med vanlig 

gode visuelle kvaliteter - 

Områder som er tilpasset 

byformen og gir et vanlig 

godt totalinntrykk 

- Områder som 

forsterker byformen og 

utgjør et spesielt godt 

totalinntrykk - Områder 

som har spesielt gode 

visuelle kvaliteter eller 

utgjør et spesielt godt 

totalinntrykk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og friluftsliv: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, 

Statens vegvesen 2014) 
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Naturmangfold: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen 2014) 

 

Kulturminner: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen 2014) 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner/samiske 

kulturminner 

(automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 

enkeltobjekter ute av 

opprinnelig kontekst 

Representativ for 

epoken/funksjonen og inngår 

i en kontekst  

Steder det knytter seg 

tro/tradisjon til 

Sjeldent eller spesielt godt 

eksempel på epoken/funksjonen 

og inngår i en viktig kontekst  

Steder av regional eller nasjonal 

betydning som det er knyttet 

tro/tradisjon til 

Kulturmiljøer knyttet 

til primærnæringene 

(gårdsmiljøer/fiskeb

ruk/småbruk og 

lignende) 

Miljøet inngår i en lokal 

sammenheng, men ligger 

ikke i opprinnelig kontekst 

Bygningsmiljøet er vanlig 

forekommende eller 

inneholder bygninger som 

bryter med tunformen 

Inneholder bygninger av 

begrenset 

kulturhistorisk/arkitektonis

k betydning 

Miljøet er viktig i en regional 

sammenheng 

Enhetlig bygningsmiljø som 

er representativt for 

regionen, men ikke lenger 

vanlig og hvor tunformen er 

bevart 

Inneholder bygninger med 

kulturhistorisk/arkitektonisk 

betydning 

Miljøet er viktig i nasjonal 

sammenheng 

Bygningsmiljø som er sjeldent 

eller særlig godt eksempel på 

epoken/funksjonen og hvor 

tunformen er bevart 

Inneholder bygninger med stor 

kulturhistorisk/arkitektonisk 

betydning 

Kulturlandskap Kulturlandskap med få 

kulturhistoriske spor 

Kulturlandskap som 

inneholder flere 

kulturhistoriske spor som 

ligger i en kontekst 

Sjeldent/godt bevart 

kulturlandskap av nasjonal 

betydning 

Kulturmiljø i 

tettbygde områder 

(bymiljøer, 

tettsteder etc.) 

Miljøet er vanlig 

forekommende eller er 

fragmentert 

Inneholder bygninger som 

har begrenset 

kulturhistorisk betydning 

Enhetlig miljø som er 

representativ for epoken, 

men ikke lenger vanlig 

Inneholder bygninger med 

arkitektoniske kvaliteter 

og/eller kulturhistorisk 

betydning 

Enhetlig miljø som er sjeldent 

eller særlig godt eksempel på 

epoken 

Inneholder bygninger med 

spesielt store arkitektoniske 

kvaliteter og/eller av svært stor 

kulturhistorisk betydning 

Tekniske og 

industrielle 

kulturmiljøer 

Miljøet er vanlig 

forekommende og ligger 

ute av kontekst 

Inneholder konstruktsjoner 

uten spesielle 

arkitektoniske kvaliteter 

Miljøet er representativt for 

epoken og ligger i 

opprinnelig kontekst 

Inneholder konstruksjoner 

med arkitektoniske kvaliteter 

Miljøet er sjeldent og et spesielt 

godt eksempel på epoken og 

inngår i en viktig kontekst 

Inneholder konstruksjoner med 

spesielt store arkitektoniske 

kvaliteter 

Andre kulturmiljøer 

(enkeltbygninger, 

kirker, parker og 

lignende) 

Miljøet er vanlig 

forekommende og/eller 

fragmentert 

Bygninger uten spesielle 

kvaliteter 

 

Miljø som er representativt 

for epoken, men ikke lenger 

vanlig 

Inneholder 

bygninger/objekter med 

arkitektoniske/kunstneriske 

kvaliteter 

Miljø som er sjeldent og/eller et 

særlig godt eksempel på epoken 

Bygninger/objekter med svært 

høy arkitektonisk/kunstnerisk 

kvalitet 
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Naturressurser: Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens 

vegvesen 2014) 

 

Vedlegg 2: Vedtatte reguleringsplaner inkludert i nullalternativet 

Reguleringsplaner som direkte eller indirekte kommer i berøring med eksisterende veg 

Kommune Reguleringsformål Reguleringsplan 

Harstad, Rv 83 Kilbotn stadion/Løvåsen idrett og 

aktivitetsbarnehage 

594 

Harstad, Rv 83 Grovavfallsplass, Fjellvassrabben 302 

Harstad, Rv 83 Nordvika Norvik Mekaniske Verksted 423 

Harstad, Rv 83 Nordvika Nordlysparken handels- og næringspark 552 

Harstad, Rv 83, Melvika Fiskebruk 583 

Harstad, Rv 83, Sørvik Bensinstasjon 308 

Harstad, Rv 83, Sørvik Sørvik sentrum 308 

Harstad, Rv 83, Halsebø Skogan (grendefelt) 265 

Harstad Rv 83, Vollstad Gang-sykkelveg 414 

Harstad, E10, Gausvik-Sandtorg Gang- og sykkelveg Gausvik-Sandtorg 394 

Harstad, E10, Gausvik Gausvik oppvekstsenter 486 

Harstad, E10, Gausvik Nedrefoss kraftstasjon 391 

Harstad, E10, Rødskjær Ungdomshus, forr. industri 257 

Harstad, E10, Rødskjær Industri 572 

Harstad, E10, Rødskjær Friområde 572 

Harstad, E10, Sandtorg Sandtorgholmen 513 

Tjeldsund, E10, Kongsvik Kommuneplanens arealdel, omlegging av 

veg, 2004 

 

Sortland, Rv 85, Strand Strand sentrum m/ 

Bebyggelsesplan F1-2 

2005210 

2008235 

Sortland, Rv 85, Strand Strand boligfelt 1979018 

Sortland, Rv 85, Strand Strand 2 2005217 

Sortland, Rv 85, Strand   Strand naustgrend 2003189 

Sortland Kommunedelplan for de spredtbygde 

områdene 2005-2017 

Overordnet 

Sortland Kommuneplan for Sortland 1980-1991 Overordnet 

Sortland Byplan Sortland, Blåbyen 2014-2026 Under revidering 

Sortland Kommuneplanens arealdel Under revidering 

Skånland Kommuneplanens arealdel Id 1 

Skånland Kommunedelplan for Steinsland og 

Kvitnes 

Id 1 

Skånland Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 Id 6 

Skånland Fortau Lilleskånland Id 65 

Skånland Hålogalandsparken ved krysset til Elvemo Reg.plan under utarbeidelse 

Lødingen Fiskøya - utfylling Planlagt  

Kvæfjord Seks kommunale reguleringsplaner Ingen planID 
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Vedlegg 3: Planlagt plassering av massedeponi og rigg 

 

Massedeponi og riggområder – oversiktskart 

Vedlegget inneholder oversiktskart over areal med reguleringsformål anleggs- og riggområder i henhold til 

reguleringsplanbestemmelser for parsell 1- 14 og 16 - 17 i Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland 

og Evenes kommuner. Oversiktskartene skiller mellom: 

1) Områder (areal) som kan benyttes som anleggs- og/eller riggområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette 

inkluderer midlertidig lagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og liknende. Arealene er i oversiktskart 

referert til som midlertidig rigg- og anleggsområde. 

2) Områder (areal) hvor det tillates permanente terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og permanent lagring 

av overskuddsmasse, stein, jord- og myrmasser fra E10, rv.83 og rv. 85 Hålogalandsvegen. Arealene er i 

oversiktskart referert til som permanent deponi. 

For detaljerte kart over anleggs- og riggområder, henvises det til planbestemmelser og plankart for hver parsell. Merk at 

det ikke forekommer areal avsatt til rigg eller deponi i parsell 5. 
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Oversikt over 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 

3/4 Kvæfjord/Lødingen D7 Østerdalselva 30951/32327 

4 Lødingen D9 Kanstadbotn sør 11253 

7 Lødingen D11 Fiskefjord sjødeponi 2 557600 

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 
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Vedlegg 4: Resultater fra beregninger i transportmodellen 

 

 Dagens veg med 2015-trafikk 

 Utbygd Hålogalandsveg med 2015-trafikk 

 Utbygd Håloglandsveg med 2062-trafikk 

 Trafikkøkning fra 2015 til 2062 
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Dagens veg med 2015-trafikk (tall vist som ÅDT – årsdøgntrafikk) 
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Utbygd Hålogalandsveg med 2015-trafikk (tall vist som ÅDT – årsdøgntrafikk) 
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