
 

Anbefalt alternativ for regulering: 
Utbedring av dagens veg, trasealternativ 1. 
 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Parsellen planlegges utbedret etter U-H2/H2 standard. H3 vil også bli vurdert på deler av parsellen. 
Parsellen inkluderer gang- og sykkelveg på eksisterende bru, som er ferdig planlagt.  

• Sortland kommune har igangsatt arbeid med reguleringsplan fra Sortlandsbrua til kryss Sigerfjord. SVV 
vil koordinere kommunens arbeid i forhold til standardvalg i prosjektet. 

• Fra kryss Sigerfjord til fylkesgrensen er det en forholdsvis god veg som ble åpnet i 1995. Dagens veg 
skal utbedres og det er aktuelt å utbedre tunellen.  

 
             
 
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Minst utfordringer mellom 
Sigerfjord og fylkesgrensen 
(Sigerfjordtunnelen). 
 

Landskapet vurderes å ha god tåleevne for nye 
inngrep, grunnet landskapets skala og grad av 
menneskelig påvirkning. Det forventes at nye 
inngrep vil absorberes av landskapet, selv om det 
finnes enkeltområder der inngrep vil få større 
konsekvens. Disse må utredes. 
Åpent kulturlandskap. Strekning går gjennom 
område med mye bebyggelse. 

Berørt område i Sortland 
ligger i mellomboreal sone 
og med klart oseanisk 
påvirkning. Fattig og 
skrinn berggrunn, med 
flora uten kravfulle arter. 
Fuktig klima, mye myr. 
Data for naturtyper i 
naturbasen er dårlig, 
usikker kvalitet for vilt. 

Kunnskapsgrunnlaget regnes som godt 
langs eksisterende veg i store deler av 
kommunen.  
 
Høyt potensiale for ukjente kulturminner 
langs parsellen mellom Sigerfjord og 
Sortlandsbrua. Gårdshaug fra 
jern/middelalder ligger inntil østsiden av 
RV85 ved Strand. 
 
 
 
 
 
 

Strekningen er lite 
ulykkesbelastet i dag med en 
ulykkesfrekvens helt nede på 
0,06 siste 5 år. Dagens veg har i 
hovedsak god kurvatur og 
utbedring etter dagens trasé 
virker logisk. 

Behov for mer 
detaljering 
geofaglig/ 
skredfaglig. Må 
utredes nærmere. 

2 bruer mellom 
Sigerfjordtunellen og 
Sortlandsbrua kan 
forsterkes og 
breddeutvides. En 
må erstattes.  

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser: Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Parsellen planlegges 
utbedret etter U-H2/H2 
standard. 
H3 standard er mulig på 
strekningen fra 
«Sigerfjordkrysset» til 
fylkesgrensa. Innebærer 
kun utbedring av 
vertikalkurvatur, ikke 
horisontal.  
Bæreevne må undersøkes.  

Liten negativ 
konsekvens for 
reindrift, 
beiteverdien i 
området er middels 
stor. 

Vurdere kanalisering av 
kryss på sørsiden av 
Sigerfjordtunnelen.  
Kryss ved Kvæfjordsiden 
må sjekkes nærmere.  
 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen Rv83- 
Sortland i dag har en ÅDT 
på 2800. Med konsept 2 
vil ÅDT være den samme. 
ÅDT vil øke for konsept 3 
med dagens trafikktall. 

To kommuneplaner er aktuelle: 
1. Byplan Sortland-Blåbyen 2014-

2026 
2. Kommuneplanens arealdel, hvor 

arbeidet er påbegynt og  
planprogram er vedtatt. 

⋅ Reindrift (KU utført) 
Landskap 

⋅ Geofaglig og skredfaglig  
⋅ Naturmangfold 
⋅ Naturmiljø/naturressurser 
⋅ Kulturmiljø 
 
 
 
 
 

 

⋅ Eneste alternativet som er utredet. 
⋅ Økt standard, robusthet og bedre 

trafikksikkerhet vil bidra til 
måloppnåelse.  

⋅ Ingen vesentlige omlegginger eller 
innkorting. 

⋅ Mindre tiltak i eksisterende veg. 
⋅ Gode omkjøringsmuligheter. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med alternativ 1, utbedring av dagens veg. 
Det er ikke behov for omlegging av vegen, men utbedring av eksisterende veg, kryssområder og tilrettelegging for avkjørsler og gang- og 
sykkelveger. Det er viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal til slake vegskråninger og siktrydding av hensyn til rein og 
storvilt. 

 

 

  



 
 
 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Utbedring av dagens veg, trasealternativ 1, i kombinasjon med alternativ 2.1 i Langvassbukt, alternativ 2.3 ved 
Våtvoll og tunell FG. Videre mot Gullesfjordbotn og kommunegrensen anbefales utbedring av dagens veg, trase 
1. 
Nøkkelfakta om alternativet:  

• Parsellen planlegges utbedret etter U-H2/H2 standard, H3 kan vurderes. 
• Dagens veg er en av de dårligste i hele prosjektet. Vegen er smal og svingete i kupert terreng, og med silt 

i grunnen. Krysset i Langvassbukt der Rv85 og Fv83 møtes, har i dag dårlig utforming mtp stigning, 
geometri og kurvatur. 

• For delområdet Bømark er dagens veg for smal. For tilstrekkelig god standard, må den breddeutvides eller 
alternativt bygge ny veg i ny trase. 

• Dagens veg langs strekningen Skjellnes- Løbergsbukt har mange partier hvor vegens stigning utgjør et 
problem i planområdet. Det er randbebyggelse og mange avkjørsler på begge sider av vegen. Strekningen 
har over 2 km med 60 km/t og det er trangt mellom husene på hver side av vegen. 

• Løbergsbukt – Gullesfjord er en strekning med rasfare, og det er etablert skredvoll ved Raksebukt 
/Løbergsbukt og Litjevåtvoll.   

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 
 

Kvæfjord kommune 
(innspill nr 16) påpeker 
behov for avbøtende tiltak 
for å trygge 
vannforsyningen til 
Våtvollsområdet. 

Ligger nederst i Langvassdalen, typisk U-dal 
som munner ut i Gullesfjorden. Flat, bred 
dalbunn, bratte dalsider. Eksisterende veg 
krysser elva på det smaleste. Videre forbi 
Bømark er det dyrket mark på begge sider av 
eksisterende veg. Området ved Skjellnes og 
Våtvoll er viktige landskapsmessig. 
Landskapstilpasning av vegen vil være viktig i 
videre KU. 

Langvasselva er et anadromt 
vassdrag. Elgtråkk på begge 
sider av Langvatnet. Ellers 
ingen. 
 
Økologisk funksjon for de 
store myrområdene vurderes. 
Det er flere områder med 
anadrome vassdrag. 
 
På grunn av fugleliv i 
Løbergsbukt bør en hindre 
utfylling i sjø. 
 

Kjente samiske kulturminner langs deler 
av strekningen. Høyt potensial for 
ukjente samiske kulturminner. 
 
Kunnskapsgrunnlaget er dårlig for hele 
strekningen.  
 
Undersøkelsesområde: 100 m ved eks. 
veg, 200m ved Våtvoll og Langvassbukt, 
250 m ved tunnelpåhugg FG. 

Det er flest ulykker på 
dagens veg i området ved 
Skjellnes. Ny trasé 2.3 
eliminerer denne 
strekningen.  
 
Krysset i Langvassbukt 
bygges slik at rv. 85 får 
naturlig føring som 
gjennomgående veg. 

Dårlige og usikre 
grunnforhold og 
bæreevne. 
Totalsonderinger, 
kjerneboringer og 
seismikk må utredes og 
detaljeres nærmere. 
Området Våtvoll – 
Løbergsbukt har 
høgfrekvent 
skredaktivitet. Tunnel vil 
gå utenom dette 
området. 

4 bruer på strekningen 
som må fornyes mtp 
lastklasse og 
føringsbredde dersom 
eksisterende veglinje 
beholdes. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

RV85 planlegges utbedret 
etter U-H2/H2 standard. 
H3 kan vurderes. 
Innkorting av Rv85.  
E10 planlegges utbedret 
etter H2/H3 standard.  
 
 
 

Området har middels 
beiteverdi, og 
inngrep gir middels 
negativ konsekvens. 

2.1 gir noe innkorting 
av RV85, bedre 
geometri og bedre 
kryssutforming 
RV85/FV83.  Færre 
avkjørsler. 
 
Må ta hensyn til 
avkjørsel til 
eksisterende kro. 
Vurdere behov for 
kryss mellom 
eksisterende veg og ny 
omlagt veg ved 
Grasneset og 
Løbergsbukta. 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen som går gjennom 
Kvæfjord i dag har en ÅDT på 
1300.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 kommunale reguleringsplaner kan få 
betydning. 

⋅ Grunnforhold og 
bæreevne. 

⋅ Landskap 
⋅ Kulturmiljø  
⋅ Nærmiljø/ bebyggelse 
⋅ Reindrift: Avbøtende 

tiltak 

⋅ Alternativ 2.3 med skredtunnel FG gir noe 
innkorting, går utenom bebyggelse og 
skredutsatte områder og bidrar gjennom økt 
trafikksikkerhet til god måloppnåelse.  
 

⋅ Alternativet er også gunstig kostnadsmessig og 
gir mindre inngrep i landbruksareal. 

 
⋅ Alternativ 2.1 gir forbedret kurvaturer og 

stigning, bedre geometri og bedre 
kryssutforming for kryss Rv85/Fv83. 

 
⋅ Alternativet gir noen utfordringer med 

trafikkavvikling ved utbedring av eksisterende 
veg. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med utbedring av dagens veg, alternativ 1, i kombinasjon med 2.1 i Langvassbukt, alternativ 2.3 ved Våtvoll og tunnel FG. Videre mot Gullesfjordbotn og kommunegrense anbefales 
utbedring av dagens veg.  
Naturinngrep, kulturminner og landskapsinngrep, i tillegg til total lengde på tunneler for hele prosjektet, er faktorer som tilsier utbedring av eksisterende veg for store deler av strekningen, istedenfor ny veg i ny 
trasé. Alternativ 2.1 foreslås for kryssing av Langvasselva. Dette innebærer ny veg i nytt terreng og ny kryssing litt lengre øst i bukta enn dagens veg. 
Utredning for best terrengtilpasning i sårbart landskap blir viktig i videre utredningsarbeid. Kulturminner og naturmangfold er også viktige utredningstemaer i den videre planprosessen.  



 



 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Utbedring av dagens veg, trase 1, med omlegging av vegen i Djupfesthamn. 
 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Parsellen planlegges utbedret etter U-H2/H2 standard 
• Fra Fiskfjord til Kåringen inngår parsellen i storskalalandskapet Tjeldsundet og det sidebratte terrenget 

videreføres. Stor eksponering som gjør store terrenginngrep svært synlige i storskalalandskapet. De 
topografiske forholdene vil bidra til å øke omfanget av tiltaket i sidebratte områder.  

• Vanskelige siktforhold og mange påkjørsler av reinsdyr innenfor området. 
 
 

 
 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Randbebyggelse ved 
Lundli. Behov for 
skredsikring og gang- og 
sykkelveg. 

Fagområdet landskap er ikke utredet for 
denne strekningen. Må utredes og 
undersøkes.  

Behov for nærmere utredning 
av naturtypelokaliteter 
(Heggelva/Forvikneset, 
strandengkompleks og 
naturbeitemark nær Kåringen). 
 
Elvevassdrag krysser vegen.  

Dårlig kunnskapsgrunnlag. Middels 
potensial for ukjente kulturminner fra 
steinalder og samiske kulturminner.  
 
Kommunen har viktig posisjon i nord-
norsk samferdselshistorie som 
losformidlings-, telekommunikasjons- og 
fergested. Nyere tids kulturminner må 
utredes. 

Det er smal veg med urolig 
kurvatur både horisontalt og 
vertikalt, og dårlige 
siktforhold langs vegen.  
Det er likevel lav 
ulykkesfrekvens (0,11 siste 
10 år). Behov for generell 
standardutbedring. 

Behov for forsterkning 
av eksisterende veg 
grunnet store 
utfordringer med 
ujevnheter og telehiv på 
strekningen. Må utføres 
bæreevnemålinger. 

2 bruer må fornyes. 8 
bruer må spesielt 
undersøkes.  
 
Hvis veglinje legges om 
slik at eksisterende bru 
går ut, må ny bru ivareta 
behov for vannutskifting. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser  Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Rv85 Lødingen: U-H2/H2 
standard. (Utbedring av 
eksisterende veg til 
standard U-H2/H2). 
 
 

Kvalitet på data i 
naturbasen for 
Lødingen er i følge 
Fylkesmannen 
dårlige for 
naturtyper og vilt. 
 
Liten negativ 
konsekvens for 
reindrift, stor 
beiteverdi i 
området. 

Det er satt av areal 
til utbedring av 
Kåringskrysset. 
 

Kommunen: Ønsker 
kollektivforbindelser til 
Lødingen (buss til befolkning 
og fergeleie). 
 
Dagens trafikktall viser at 
strekningen over Kåringen har 
en ÅDT på 1500. Med konsept 
2, og dagens trafikktall vil ÅDT 
minke til 500 gjennom 
Kåringenkrysset. ÅDT til 
Fiskfjorden er 2100, og ÅDT, 
konsept 2 gjennom tunell fra 
Fiskfjorden er satt til 1200. 
(ÅDT 800 fra Fiskfjorden mot 
Kåringenkrysset, og 500 videre 
mot Kåringen). ÅDT for 
konsept 2 2050 er satt til 750. 

Kommunen vurderer utfylling og eventuell 
utarbeidelse av reguleringsplan for 
Fiskøya. Det er ønskelig at masser fra 
tunnel i forbindelse med prosjektert sees i 
sammenheng med denne.  
 
Gang- og sykkelveg ved Lundli. 

⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturtypelokaliteter 
⋅ Bæreevnemålinger 

(forsterkning av 
eksisterende veg). 

⋅ Grunnundersøkelser 
⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Landskap 

⋅ Vegen har dårlig kurvatur, og vil bli som ny veg 
flere steder. 

 
⋅ Breddeutvidelse, betydelig standardheving og økt 

hastighet gir god måloppnåelse. 
 
⋅ Det kan bli utfordringer med trafikkavvikling i 

anleggsperioden grunnet store tiltak i 
eksiterende trase og begrensede 
omkjøringsmuligheter.  

 
⋅ Omkjøringsmulighet dersom parsellen ny E10 

Kanstadbotn-Fiskfjord bygges før denne 
parsellen. Men med tanke på utnyttelse av 
tunnelmasser kan det være fordelaktig å bygge 
disse parsellene samtidig. 

 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med utbedring av dagens veg til standard UH2-H2, med omlegging av vegen i Djupfesthamn.  
Vegen omklassifiseres til RV85, men skal oppgraderes til H2 standard på områder hvor det er nødvendig med utbedring av horisontal og vertikal 
kurvatur. Det må avsettes en bred korridor i Djupfesthamn for å utrede omlegging i reguleringsplanfasen. 

 

 

 

 

 



  

 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Utbedring av dagens veg, trasealternativ 1, og tunell LP mot Fiskfjord. 
 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Parsellen planlegges utbedret etter H2/H3 standard 
• Strekningen Kanstadbotn til Fiskefjord går gjennom både åpne storskalalandskap og kuperte 

mellomskalalandskap. I Kanstadbotn preges landskapet av store myrområder. Stor eksponering som gjør 
store terrenginngrep svært synlige i storskalalandskapet. De topografiske forholdene vil bidra til å øke 
omfanget av tiltaket i sidebratte områder.  

• Strekningen Kanstadbotn-Fiskefjord er ei av strekningene hvor det i KVU er lagt inn føringer for bygging 
av tunnel, da tiltakene gir størst måloppnåelse i forhold til innkorting av reisetid. 

 

 
 



 Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Kommunen og grunneiere 
ønsker at det legges opp 
til parkeringsplass og 
rasteplass på 
Kanstadeidet.  

Liten konsekvens for landskapsbildet.   
Tunellpåhugg Kanstadbotn bør utredes nærmere mtp 
bebyggelse. 
 
Viktig å vurdere rigg- og deponiområder i 
reguleringsplanen. Krevende pga. landskaps- og 
friluftsområdet.  

Området rundt 
Kanstadeidet er verna. 
Verna elv/ vassdrag ved 
tunnelpåhugg.  
 

Flere kjente samiske 
kulturminner, blant annet 
gammetufter. Ett er nær 
eksisterende veg. Middels til 
høyt potensial for ukjente 
samiske kulturminner. 
Middels til godt 
kunnskapsgrunnlag for 
området. 
Nærmere utredning ved 
tunnelpåhugg nødvendig. 
 

Det må sikres at det blir god 
nok avstand mellom 
tunnelportalen og kryss med 
eksisterende veg (minst 2 x 
stoppsikt). 
 
Kommunen påpeker viktighet 
av sikkerhet og beredskap i 
tuneller. 
 

Veg i Kanstadbotn 
medfører ny veg delvis over 
morene, breelvavsetninger 
og myr. Uttrauinger og 
frostsikring må påregnes. 
Må grunnundersøkes. Alt. 1 
anbefales. 
God fjellkvalitet for tunell i 
område rundt 
tunnelpåhugg L i 
Kanstadbotn. 

Utbedring av eksisterende 
bru ved Kanstadbotn. 

Vegstandard Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/byutvikling Behov for KU Måloppnåelse  

E10 Lødingen planlegges 
etter standard H2/H3. 
 

Kvalitet på data lagt 
inn i naturbasen for 
Lødingen er i følge 
Fylkesmannen dårlige 
for naturtyper og vilt. 
Viktig å tenke på 
passasje for rein ved 
tunnelpåhugg. 
 
Utført KU for reindrift 
har konkludert med at 
området har stor 
beiteverdi og at 
alternativet innebærer 
stor negativ 
konsekvens (minst 
skadelig LP). 
 

Kommunen ber prosjektet 
vurdere 
helikopterlandingsplass for 
ambulansehelikopter fra 
Evenes sentralt i det nye 
vegsystemet. 
 
Ved eksisterende veg: 
omkjøringsmuligheter for 
anleggstrafikk, avkjøring. 
Må erverves grunn til dette i 
reguleringsplanområdet. 
 
Kryssløsning kommer i 
konflikt med mange 
fagområder. Viktig med god 
kryssløsning for tungtrafikk 
mot Kåringen.  
 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen over 
Kåringen har en ÅDT på 
1500. Med konsept 2, og 
dagens trafikktall vil ÅDT 
minke til 500 gjennom 
Kåringenkrysset. ÅDT til 
Fiskfjorden er 2100, og 
ÅDT, konsept 2 gjennom 
tunell fra Fiskfjorden er 
satt til 1200. (ÅDT 800 
fra Fiskfjorden mot 
Kåringenkrysset, og 500 
videre mot Kåringen). 
ÅDT for konsept 2 2050 
er satt til 750. 

Området er mye brukt til 
rekreasjon av 
lokalbefolkningen.  
 
Flere fritidsboliger i området.  

⋅ Kulturmiljø 
⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Naturmiljø 
⋅ Landskap mtp tunnel 
⋅ Sårbarhetsanalyse vedr. 

senkning av 
grunnvannstand 

⋅ God måloppnåelse. Denne parsellen gir størst 
innkorting på hele prosjektstrekningen. 

 
⋅ I hovedsak ny veg med tunnel. 
 
⋅ Det må undersøkes og reguleres store arealer til 

deponier og riggområder i området Kanstadbotn. 
 
⋅ Gode forhold for tunnelpåhugg, god byggbarhet og 

ingen utfordringer med trafikkavvikling i forbindelse 
med ny trase. 

 
⋅ Begrenset eller liten kostnadsforskjell da alle 

anbefalte tunnelalternativer er omtrent like lange. 
 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med utbedring av dagens veg, trasealternativ 1, og tunnel LP mot Fiskefjord. 
På grunn av verdifulle natur-, frilufts-, kulturminne- og landskapsområder, samt reindrift anbefales å følge eksisterende tras så 
langt som mulig. Tunnelpåhugg nær eksisterende veg tar samme hensyn og anbefales derfor. Undersøkelsesområdet er utvidet for å 
legge til rette for deponi, rasteplass etc.  

 



  
 

Anbefalt alternativ for regulering: 
Tunnel LP, en justert trase 3 og tunell rX mot Kongsvik. 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Parsellen planlegges utbedret etter H2/H3 standard 
• Strekningen Fiskefjord-Kongsvik anbefales lagt i tunell. Eksisterende E10 går under bratte fjellsider fra 

Taraldsviktinden, og skredsikring er ikke mulig med enkle terrengtiltak som skredvoller. Tunnel på Kongsvik-
siden legges slik at man unngår snøskred i potensielle områder. 

 
 

 
 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 
 

Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø 
og myke trafikanter må 
utredes i 
reguleringsplanarbeidet. 
Myke trafikanter må trolig 
bruke eksisterende veg. 

Konsekvenser for landskapsbildet må 
utredes. Trase 3 krysser en naturlig og 
markant grusterrasse på nordsiden av 
Fiskfjord. Terrassen er spor etter siste 
istid og den nye traseen vil forringe dette 
karakteristiske landskapselementet. Den 
nye traseen må forsere både store 
høydeforskjeller og Tverrelva, og vil 
kunne gi store landskapsinngrep. Kan ha 
betydning for landskapskarakter. 
Brede nok undersøkelsesområder er 
viktig.  

Bør ha store 
undersøkelsesområder for 
begge tunnelpåhugg. 
Alternativet har minst 
konsekvenser for 
naturmangfold. NVE anbefaler 
ikke alternativene med 
bakgrunn i vassdrag og 
vassdragsmiljø, antatt 
grunnforhold, antatt konflikt 
med kraftledninger osv.  

Ingen kjente kulturminner. Middels 
til høyt potensial for ukjente 
samiske kulturminner og 
kulturminner fra jernalder. Dårlig 
kunnskapsgrunnlag. 
 
 

Krysstilknytinger må vurderes 
i forhold til trafikksikkerhet.  
 
Plassering av kryss og 
sammenkobling av 
eksisterende veg og ny 
omlagt veg vurderes i 
sammenheng med plassering 
av kollektivknutepunkt 

Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må 
undersøkes grundig i neste fase. 
Totalsonderinger, kjerneboringer 
og seismikk må deretter 
detaljeres nærmere. 
 
Område S krever nærmere 
undersøkelser for å kartlegge 
omfang av løsmasser. 

3 bruer i Fiskfjorden. To 
må vurderes til fornying. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser 
 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Stigning, kurvatur og 
trafikksikkerhet utredes. 
 
E10 Fiskfjord-Kongsvik 
skal ha standard H2/H3 
(krav fra KVU). I Fiskfjord 
H2 pga kurvatur. H3 i ny 
trase/nye tunneler.  
 
Det antas å være noe 
krevende å oppnå 
tilfredsstillende/anbefalt 
stigning vestover mot 
tunnelpåhugg P. Vil 
medføre en del 
terrenginngrep. 

Reindrift: Tunellpåhugg vil forstyrre 
trekkveg hvor to distrikt møtes. For 
næringen er valgte tunnelalternativ S å 
foretrekke framfor de andre alternativene. 
Stor beiteverdi i området. 
 
 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Fiskfjord til 
Kongsvik har en ÅDT på 1900. 
Med konsept 2 vil ÅDT øke 
(2100). ÅDT vil utgjøre det 
samme for konsept 3 med 
dagens trafikktall.  

Får ved justert trase 3 spart 
bebyggelsen mest mulig, fylt ut 
tidligere utgravd areal og laget 
rasteplass. Går utenom område med 
høgfrekvent skredaktivitet, og vil i 
liten grad berøre geotopen. 
 
Det bør sjekkes muligheten for 
sjødeponi i forbindelse med 
reguleringsplan for Fiskøya. Behov 
for marinbiologiske undersøkelser 
dersom dette er aktuelt.  

⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Geoteknikk: utrede S for 

løsmasser. 
⋅ Naturmangfold/nærmiljø

/friluftsliv og landskap 
⋅ Kulturmiljø 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og gir god 
måloppnåelse gjennom betydelig innkorting og H3 
standard i ny trase og nye tuneller.  
 

⋅ Mest gunstig når det gjelder ikke – prissatte 
konsekvenser, men ytterligere utredninger er svært 
viktig for å kunne justere traseen i Fiskfjord, særlig 
når det gjelder landskapsbildet. 
 

⋅ Vektlegging av undersøkelser mht. grunnforhold, 
konsekvenser for vassdragsmiljø, landskapsbildet 
og friluftsliv i neste fase. Avbøtende tiltak. Det må 
undersøkes og reguleres store arealer til deponier 
og riggområder i Fiskfjord. 
 

⋅ Liten kostnadsforskjell mellom alternativene da alle 
anbefalte alternativer inneholder omtrent like lange 
tunneler på strekningen Kanstadbotn-Fiskfjord-
Kongsvik. 

 
⋅ Ingen utfordringer med trafikkavvikling grunnet ny 

trase. 
KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med tunnel LP, en justert trase 3 og tunnel rX mot Kongsvik. 
For å unngå stigning og få en god tilkobling til tunnelpåhugg, anbefales trase 3 og tunnel SX (justert). Traseen unngår det meste av bebyggelsen og dyretråkk, men prioritert er en god tilkobling i forhold til 
kollektivknutepunkt og lokalveg.  Arealknapphet i området og begrensinger i forhold til byggbarhet og tilkoblinger til lokalveger som fremtidig RV85. Deponi, rasteplasser og tilkobling til lokalveg kan etableres i 
eksisterende terrasse/grustak. Alternativet korter inn avstand mellom øst og vest og går utenom områder med høgfrekvent skredaktivitet. Svært utvidet undersøkelsesområde for å optimalisere plassering av 
veglinjen. Tunell r (rX), Fiskfjorden – Kongsvikdalen krysser Norddalen, og kommer ut i Kongsvikdalen (X). Tunellen vil bli noe lengre enn tunnelpåhugg S, men er gunstig i forhold til konsekvenser for  

 
 
 
 
 
 



landskapsbildet og boliger/ fritidsboliger i Fiskfjord. Tidligere anbefaling påhugg S ga til dels store fyllinger og en ny barriere mellom fritidsboliger og sjøen. Traseen ville blitt svært synlig i landskapet, og også 
delt opp kulturlandskap og dyrkamark. Tidligere antok man at det ville være ugunstige geologiske forhold for et tunellpåhugg lengre nordvest, men nærmere geologiske undersøkelser viser at området for 
påhugget har gunstige geologiske forhold. Strekningen for ny trase, mellom påhuggene  (P-r ) vil ligge godt i landskapet, og gir muligheter for deponi, utfartsparkering og påkobling til eksisterende trase. Dette 
samtidig som man får ryddet opp i og fylt igjen sår fra grusuttak i området nær påhugg P, og mellom dagens veg og de to elvene Oselva og Sørdalelva. 



 
Forkastet alternativ 

Alternativ 2: 

Ny vegtrase med tunell RX eller RY mot Kongsvik.  (Tunellpåhugg N mot Kanstadbotn). 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Strekningen Fiskfjord-Kongsvik anbefales lagt i tunell.  
• Alternativet ligger innerst i Fiskfjorden, i randsonen mellom fjordbotn og de bratte fjellsidene, og koples sammen 

med tunellpåhugg N og R. 
• Arealknapphet 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 
 

Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø og myke 
trafikanter må utredes.  
Myke trafikanter må trolig bruke 
eksisterende veg. 

Området er lite eksponert, men 
dersom traseen blir liggende høyt vil 
den kunne bli godt synlig. 
 

Traseen krysser Norddalen 
og Tverrelva ved påhugg R. 
Bør ha store 
undersøkelsesområder for 
begge tunnelpåhugg. 

Ingen kjente kulturminner. 
Middels til høyt potensial for 
ukjente samiske kulturminner 
og kulturminner fra jernalder. 
Dårlig kunnskapsgrunnlag. 
 

Alternativet 
medfører at vegen 
legges bak/ovenfor 
all bebyggelse. 
Behov for kryssing 
av vegen mot 
frilufts- og 
utfartsområder 

Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, 
påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må 
undersøkes grundig i neste 
fase. Totalsonderinger, 
kjerneboringer og seismikk 
må deretter detaljeres 
nærmere. 

3 bruer i Fiskfjorden. To må vurderes til 
fornying. 
 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser 
 

Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Stigning, kurvatur og trafikksikkerhet 
utredes. 
 
E10 Fiskfjord-Kongsvik skal ha 
standard H2/H3 (krav fra KVU). I 
Fiskfjord H2 pga kurvatur. H3 i ny 
trase/nye tuneller.  
 
Det er mulig å oppnå tilfredsstillende 
stigningsforhold og kurvatur med 
dette alternativet. 

Reindrift: 
Tunellpåhugg vil 
forstyrre 
trekkveg hvor to 
distrikt møtes. 
For næringen er 
dette 
alternativet det 
minst gunstige. 
Reindrifta 
ønsker en nedre 
trase og 
tunellpåhugg 
mot 
eksisterende 
veg.  

Plassering av 
kryss og 
sammenkobling 
av eksisterende 
veg og ny omlagt 
veg vurderes i 
sammenheng med 
plassering av 
kollektivknutepun
kt 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Fiskfjord til 
Kongsvik har en ÅDT på 
1900. Med konsept 2 vil ÅDT 
øke (2100). ÅDT vil utgjøre 
det samme for konsept 3med 
dagens trafikktall. 
 
 
 

Det bør sjekkes muligheten 
for sjødeponi i forbindelse 
med reguleringsplan for 
Fiskøya. Behov for 
marinbiologiske 
undersøkelser dersom dette 
er aktuelt.  

⋅ Reindrift (KU utført)  
⋅ Geoteknikk 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/nærmiljø/friluftsliv og landskap. 

 
 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og gir 
god måloppnåelse gjennom 
betydelig innkorting og H3 standard 
i ny trase og nye tuneller.  

 
⋅ Tilkopling til lokalvegnettet og ny 

rv.85 mot Lødingen krever store 
arealer og gir ugunstig stigning. 

 
⋅ Alternativet er minst gunstig for 

reindriftsnæringen og er negativ for 
ikke – prissatte konsekvenser som 
landskapsbilde.  

 
⋅ Det må undersøkes og reguleres 

store arealer til deponier og 
riggområder i Fiskfjord. 

 
⋅ Ingen utfordringer med 

trafikkavvikling grunnet ny trase 
 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre.  
Landskapsbildet, reindrift og naturmangfold påvirkes i stor grad negativt.  

 



 

Forkastet alternativ 

Alternativ 4: 

Delvis ny vegtrase med tilknytning til eksisterende veg (alternativ1) og tunell SX 
eller SY (tunellpåhugg P mot Kanstadbotn). 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativet innebærer sjøfylling i Fiskfjorden 
• Strekning Fiskfjord-Kongsvik anbefales lagt i tunell.  
• Eksisterende E10 går under bratte fjellsider fra Taraldsviktinden og skredsikring er ikke mulig med enkle terrengtiltak 

som skredvoller. Vegen bør derfor legges i lang tunell. Tunell på Kongsvik-siden legges slik at man unngår snøskred som 
løsner i Finngamhola oppunder Staksvollfjellet. 

• Arealknapphet 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 
 

Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø må 
utredes.  
På nordsiden av fjorden blir vegen 
liggende svært nær eksisterende 
bebyggelse og mye dyrkbar mark vil 
gå tapt. 
Barrierevirkning mellom bebyggelse 
og fjord.  

Alternativet medfører sjøfylling innerst i Fiskejorden 
i et område som i dag preges av naturlig strandlinje 
og naust. Dette vil gi en ny fysisk og visuell barriere 
mellom fjorden og bebyggelsen og vil ha negativ 
påvirkning på landskapsbildet.   
 
 

Bør ha store 
undersøkelsesområder for 
begge tunnelpåhugg. 
 
 

Ingen kjente kulturminner. Middels til 
høyt potensial for ukjente samiske 
kulturminner og kulturminner fra 
jernalder. Dårlig kunnskapsgrunnlag. 
 

Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, 
påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må 
undersøkes grundig i neste 
fase. Totalsonderinger, 
kjerneboringer og seismikk 
må deretter detaljeres 
nærmere. 
 
 

3 bruer i Fiskfjorden. To må vurderes 
til fornying. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser 
 

Kryss/ tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Stigning, kurvatur og trafikksikkerhet 
utredes. 
 
E10 Fiskfjord-Kongsvik skal ha 
standard H2/H3 (krav fra KVU). I 
Fiskfjord H2 pga kurvatur. H3 i ny 
trase/nye tunneler.  

Jordbruk: Dyrkbar 
mark vil gå tapt. 
Reindrift: 
Tunellpåhugg vil 
forstyrre trekkveg 
hvor to distrikt 
møtes. Alternativet 
er mest gunstig for 
reindrifta.  Næringen 
ønsker nedre trase 
og tunellpåhugg mot 
eksisterende veg 

Plassering av kryss og 
sammenkobling av 
eksisterende veg og ny 
omlagt veg vurderes i 
sammenheng med 
plassering av 
kollektivknutepunkt 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Fiskfjord til 
Kongsvik har en ÅDT på 
1900. Med konsept 2 vil ÅDT 
øke (2100). ÅDT vil utgjøre 
det samme for konsept 3 
med dagens trafikktall. 

Det bør sjekkes muligheten for 
sjødeponi i forbindelse med 
reguleringsplan for Fiskøya. Behov for 
marinbiologiske undersøkelser dersom 
dette er aktuelt.  

⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Geoteknikk 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/nærmiljø/fril

uftsliv 
⋅ Landskap. 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og 
gir god måloppnåelse ved at 
tunnel gir betydelig innkorting. 

 
⋅ Usikkerhet knyttet til 

grunnforhold og behov for 
sjøfylling og bro innerst i 
Fiskfjord. 

 
⋅ Store ikke-prissatte 

konsekvenser og stor usikkerhet 
knyttet til byggbarhet og 
kostnader. 

 
 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre.  Landskapsbildet, nærmiljø og naturmangfold vil påvirkes negativt.  Alternativet påvirker også jordbruk 
mest negativt. Usikkerhet knyttet til grunnforhold og kostnader. 

 



 

 

 
Forkastet alternativ 

Alternativ 1: 

Breddeutvidelse av dagens trase med påkobling til tunellpåhugg S og tunell SX 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativet er breddeutvidelse/ oppgradering av dagens trase som følger langs kysten på østsiden av Fiskfjorden, 
og påkobling til påhugg S og tunell SX 

• Eksisterende E10 trasé går under bratte fjellsider fra Taraldsviktinden og skredsikring er ikke mulig med enkle 
terrengtiltak som skredvoller.  

• Arealknapphet 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 
 

Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø og myke 
trafikanter må utredes.  
 

Breddeutvidelse innerst i Fiskfjorden 
vil bli en ytterligere fysisk og visuell 
barriere mellom fjorden og 
bebyggelsen.  

Brede nok undersøkelsesområder for 
tunellpåhugg.  
 

Ingen kjente kulturminner. Middels til 
høyt potensial for ukjente samiske 
kulturminner og kulturminner fra 
jernalder. Dårlig kunnskapsgrunnlag. 
 

Totalsonderinger, kjerneboringer og 
seismikk må deretter detaljeres 
nærmere. 
 
 

3 bruer i Fiskfjorden. To må vurderes 
til fornying. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser 
 

Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Stigning, kurvatur og trafikksikkerhet 
utredes. 
 
E10 Fiskfjord-Kongsvik skal ha 
standard H2/H3 (krav fra KVU). I 
Fiskfjord H2 pga kurvatur.  

Reindrift: Alternativet er mest gunstig 
for reindrifta.  
 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Fiskfjord til Kongsvik 
har en ÅDT på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke (2100). ÅDT vil utgjøre 
det samme for konsept 3 med 
dagens trafikktall. 

Det bør sjekkes muligheten for 
sjødeponi i forbindelse med 
reguleringsplan for Fiskøya. Behov 
for marinbiologiske undersøkelser 
dersom dette er aktuelt.  

⋅ Geoteknikk  
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/nærmiljø/friluftsliv 
⋅ Landskap 

 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og 
gir god måloppnåelse gjennom 
tunell og betydelig innkorting. 
 

⋅ Usikkerhet knyttet til 
grunnforhold  

 
⋅ Negativ for ikke-prissatte 

konsekvenser 
 
 
 
 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre.  
Nærmiljø og landskap påvirkes negativt.  
 

 



 

 

 
Forkastet alternativ 

Alternativ 3.3: 

Ny vegtrase med tunellpåhugg tunell RX eller RY (tunellpåhugg P mot Kanstadbotn). 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativet knytter sammen alternativ 3 og påhugg P mot Kanstadbotn. 
• Strekningen Fiskfjord-Kongsvik anbefales lagt i tunnel.  
• Eksisterende E10 går under bratte fjellsider fra Taraldsviktinden og skredsikring er ikke mulig med enkle 

terrengtiltak som skredvoller. Tunell på Kongsvik-siden legges slik at man unngår snøskred som løsner i 
Finngamhola oppunder Staksvollfjellet. 

• Arealknapphet 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø 
 

Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø og myke 
trafikanter må utredes.  
Myke trafikanter må trolig bruke 
eksisterende veg 

Traseen ligger i et flatt, frodig og lite 
eksponert område. Antas å ha liten 
påvirkning på 
landskapsbildet/landskapskarakter. 

Bør ha store undersøkelsesområder 
for begge tunnelpåhugg. 
 
 

Ingen kjente kulturminner. Middels til 
høyt potensial for ukjente samiske 
kulturminner og kulturminner fra 
jernalder. Dårlig kunnskapsgrunnlag. 
 

Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, 
påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må undersøkes 
grundig i neste fase. 
Totalsonderinger, kjerneboringer og 
seismikk må deretter detaljeres 
nærmere. 
 
 

3 bruer i Fiskfjorden. To må vurderes 
til fornying. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser 
 

Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Stigning, kurvatur og trafikksikkerhet 
utredes. 
 
E10 Fiskfjord-Kongsvik skal ha 
standard H2/H3 (krav fra KVU). I 
Fiskfjord H2 pga kurvatur. H3 i ny 
trase/nye tuneller.  

Reindrift: Tunellpåhugg R er negativ 
for reindrifta, og vil forstyrre 
trekkveg hvor to distrikt møtes. 
Næringen ønsker nedre trase og 
tunellpåhugg mot eksisterende veg 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Fiskfjord til Kongsvik 
har en ÅDT på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke (2100). ÅDT vil utgjøre 
det samme for konsept 3 med 
dagens trafikktall. 

Det bør sjekkes muligheten for 
sjødeponi i forbindelse med 
reguleringsplan for Fiskøya. Behov 
for marinbiologiske undersøkelser 
dersom dette er aktuelt.  

⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Geoteknikk  
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/nærmiljø/ 

Friluftsliv 
⋅ Landskap 

 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og 
gir god måloppnåelse gjennom 
tunnel, standard H3 og betydelig 
innkorting. 

 
⋅ Alternativ 3.3 pluss tunnel RX er 

et godt alternativ til det anbefalte 
alternativ 3 pluss tunnel SX. Men 
trase 3.3 til påhugg S gir mer 
stigning og er mer ugunstig for 
reindrifta og dyretråkk. 

 
 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre.   
Tunellpåhugg R er negativ for reindrift. Naturmangfold, nærmiljø og landskap påvirkes også negativt. Ugunstig stigning. 
 

 



 

 

 

Anbefalt alternativ for regulering:  
En øvre trasé 2.1, tunnel ZÆ, trase 2.4, tunnel ØÅ, trase 2 til tunnelpåhugg A i Hårvik.  

Nøkkelfakta om alternativet: 
• Parsellen planlegges utbedret etter H2/H3 standard 
• Strekningen har i dag smal veg og lange soner med nedsatt fartsgrense, og går gjennom lokalsamfunn med mye 

randsonebebyggelse nær vegen. Deler av strekningen mangler gang- og sykkelveg og trafikksikkerheten oppleves 
som dårlig.  

• Kommunen har i gjeldende kommunedelplan fra 2004 tegnet en øvre trase for omlegging av E10 ovenfor 
bebyggelsen i Kongsvik. 

• Strekningen 2.4 med tunell ØÅ er et tidligere forkastet alternativ, som nå er tatt inn igjen. 
 

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø, 
utredes. Tettsted med skole, 
kulturhus og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 
 
Dalføret nord for Kongsvik er et 
svært viktig friluftsområde. 

Trasealternativet er utfordrende for 
landskap, og må utredes videre. 
Fagområde landskap ønsker utvidet 
undersøkelsesområde. 
 
HLK har gitt innspill på eksisterende 
anlegg (lav- og høyspentlinjer). 
 

Øvre trasealternativ er 
utfordrende for 
naturmangfold. Potensiale 
for sjeldne arter.  
 

Kulturminner fra jernalder er 
kjent i området. 
Høyt potensial for ukjente 
kulturminner fra jernalder. Lavt 
til middels potensial for ukjente 
kulturminner fra steinalder, samt 
samiske kulturminner. Dårlig 
kunnskapsgrunnlag. 

Mye randbebyggelse og soner 
med lav fartsgrense. Dagens 
veg medfører kryssingsbehov 
mellom bebyggelse og sjøen. 
Trasé 2 eliminerer dette 
behovet og er tryggeste 
alternativ.  

Omlegging forbi Kongsvik kan medføre 
behov for frostsikring pga. tykk morene i 
området. Må grunnundersøkes. 
Strekningen fra Hårvik til Birkeland–Nystad 
er svært krevende med kompleks 
kvartærgeologi.  
 
Befaring utført 19.02.15 konkluderte med 
at tunnel gjennom Falkåsen, Ulvikfjellet og 
Hårberget vil være beste løsning pga 
sidebratt terreng med løsmasser. 
 
Påhugg X og Æ må utredes videre og 
justeres på grunn av morene i området. 

Bru i Kongsvik må 
vurderes for 
breddeutvidelse og 
forsterkning 
dersom veglinje 
beholdes. 
Bru i Ulvik må 
fornyes mtp 
føringsbredde og 
lastklasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

Omlegging på hele strekningen til 
standard H2 eller H3, eventuelt i 
kombinasjon med utbedring av 
dagens trase til U-H2, H2 eller H3. 
Tunell ZÆ gjennom Falkåsen, og 
ØÅ gjennom Ulvikfjellet vil forkorte 
vegen og vil gi best veggeometri. 

Konsekvenser 
for landbruk må 
utredes. 
Området har 
stor beiteverdi 
for reindrift 
(middels negativ 
konsekvens). 

Vurdere 
kryssløsninger 
Kongsvik – Sæter, og 
tilknytning til 
eksisterende veg. T- 
kryss ved Kongsvik?  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Kongsvik 
til Hårberget har en ÅDT 
på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke til 2100. ÅDT 
for konsept 2 2050 er satt 
til 2600. 

Tettsted med skole, kulturhus 
og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 
 

⋅ Reindrift (KU utført)  
⋅ Geofag 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Landbruk 
⋅ Friluftsliv/naturmangfold 
⋅ Landskap 

⋅ Alternativet er fremtidsretta og vil gi betydelig innkorting, 
høyere hastighet og har minst stigning av alle alternativene. 
Lange soner med nedsatt hastighet på dagens E10 elimineres. 
God måloppnåelse. 
 

⋅ Grunnet 2 tuneller er anbefalt alternativ trolig litt dyrere enn 
de andre alternativene som er utredet, unntatt 3.2 og 3.3. Men 
det er minst usikkerhet knyttet til kostnadene ved dette 
alternativet. 
 

⋅ God byggbarhet og god trafikkavvikling grunnet kun ny trase. 
 

 
 
 
 
 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med en øvre trasé 2.1, tunnel ZÆ, trase 2.4, tunnel ØÅ, trase 2 til tunnelpåhugg A i Hårvik.  

Tunnelpåhugg X vil være mest gunstig for lokalbefolkningen i Kongsvik. Påhugget er også sammenfallende med kommunedelplanen som er vedtatt i kommunen. En øvre trase fra Kongsvik til Hårvik, med tunnel gjennom 
Ulvikfjellet, vil være mest fremtidsrettet. Denne vil gi betydelig innkorting, høyere hastighet og minst stigning av alle alternativene. En øvre trase vil dessuten være mest trafikksikker, samt at man vil unngå løsmasser og 
rasfare rundt Ulvik, og randsonebebyggelsen og arealknappheten langs eksisterende trase. 

 



 

  
Forkastet alternativ 
 
Alternativ 1: 
Breddeutvidelse/ utbedring av eksisterende vegtrase  

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Dagens veg har lange soner med nedsatt fartsgrense gjennom lokalsamfunn med mye randsonebebyggelse nær 
vegen. Deler av strekningen mangler gang- og sykkelveg og trafikksikkerheten oppleves som dårlig.  

• Arealknapphet 
• Kommunen har i gjeldende kommunedelplan fra 2004 tegnet en øvre trase for omlegging av E10 ovenfor 

bebyggelsen i Kongsvik. 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø må 
utredes. Breddeutvidelse med 
gang- og sykkelveg vil gi en 
betydelig reduksjon av privat hage/ 
uteareal.  
 
Tettsted med skole, kulturhus og 
butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

Trasealternativet er utfordrende for 
landskap, og vil stedvis kunne gi 
terrenginngrep svært nær bebyggelse.  
Fagområde landskap ønsker utvidet 
undersøkelsesområde 
 
Etablering av gang- og sykkelveg er 
plasskrevende og vil kreve store 
terrenginngrep, og barrierevirkning av 
dagens E10 forsterkes. 
 
 

Nedre trase vil være 
ødeleggende for 
strandlinjen og naustene 
samt båtlivet. 

Kulturminner fra jernalder er 
kjent i området. Høyt potensial 
for ukjente kulturminner fra 
jernalder. Lavt til middels 
potensial for ukjente 
kulturminner fra steinalder, 
samt samiske kulturminner. 
Dårlig kunnskapsgrunnlag. 

Mye randbebyggelse og 
fartssoner. Dagens veg medfører 
kryssingsbehov mellom 
bebyggelse og sjøen.  

Krever utredning. Sidebratt terreng med 
løsmasser forbi Ulvik. Arealknapphet. 

Bru i Kongsvik må 
vurderes for 
breddeutvidelse og 
forsterkning 
dersom veglinje 
beholdes. 
Bru i Ulvik må 
fornyes mtp 
føringsbredde og 
lastklasse. 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

Utbedring av dagens trase til U-H2. 
 

Jordbruk: Stort 
konfliktnivå i 
forhold til 
jordvern/ 
landbruk. 
Området har 
stor beiteverdi 
for reindrift 
(middels negativ 
konsekvens). 

Vurdere 
kryssløsninger 
Kongsvik – Sæter, og 
tilknytning til 
eksisterende veg. 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Kongsvik 
til Hårberget har en ÅDT 
på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke til 2100. ÅDT 
for konsept 2 2050 er satt 
til 2600. 

Tettsted med skole, kulturhus 
og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 
 

⋅ Reindrift (KU utført)  
⋅ Geofag 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø 
⋅ Friluftsliv/landbruk 
⋅ Landskap 

⋅ En nedre trase vil føre til nedsatt hastighet.  Med unntak av 
strekningen Kongsvik – Ulvik, er det kun med omlegging det 
kan oppnås standard H2 eller H3 og fartsgrense 80-90 km/t 
på hele strekningen. 

 
⋅ Det er arealknapphet og alternativet vil utløse g/s veg.  
 
⋅ Trafikksikkerheten blir sannsynligvis ikke godt nok ivaretatt i 

et nedre alternativ.  

 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre. 
Alternativet vil sannsynligvis gi flere soner med nedsatt hastighet, som gir dårligere måloppnåelse enn andre alternativer. Lokalmiljøet påvirkes svært negativt. Det samme gjelder for andre ikke- prissatte konsekvenser. 
Lang fartssone, randsonebebyggelse, løsmasser og rasfare ved Ulvik, samt kort avstand til sjøen og begrenset med plass til omlegging og etablering av gang- og sykkelveg i eksisterende trasé. 

 



  
Forkastede alternativer 
 
Alternativ 2.5, 2.8 og 2.9 

 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativ 2.8 ligger i bakkant av bebyggelsen i Kongsvik, og krysser flere åpne og til dels bratte myrområder. Øvre 
trasé 2.5 er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Kongsvik.  

• Alternativ 2.5 ligger noe nærmere Tjeldsundet ved Ulvik. I Ulvikbukt legges veien på fylling. Fra Ulvik skrår vegen 
opp i terrenget og møter alternativ 2 bak Sæter. 

• Øvre traseer er utfordrende for landskap, naturmangfold, reindrift, nærmiljø og friluftsliv.  
 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø, 
utredes. Tettsted med skole, 
kulturhus og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

Alternativ 2.8 vil mot Sæter ligge i 
sidebratt og eksponert terreng. Store 
synlige terrenginngrep. 
Alternativ 2.5 vil bak Sæter gi store 
fyllinger og skjæringer. Alternativet vil 
ha negativ innvirkning på 
landskapsbildet.   
 
 

Øvre trasealternativer er 
utfordrende for 
naturmangfold. Potensiale 
for sjeldne arter.  
 

Kulturminner fra jernalder er 
kjent i området. Høyt potensial 
for ukjente kulturminner fra 
jernalder. Lavt til middels 
potensial for ukjente 
kulturminner fra steinalder, samt 
samiske kulturminner. Dårlig 
kunnskapsgrunnlag. 

 Omlegging forbi Kongsvik kan medføre 
behov for frostsikring pga. tykk morene i 
området. Må grunnundersøkes. 
 
 
 
 

Bru i Kongsvik må 
vurderes for 
breddeutvidelse og 
forsterkning dersom 
veglinje beholdes. 
Bru i Ulvik må fornyes 
mtp føringsbredde og 
lastklasse. 
 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

Omlegging på hele strekningen til 
standard H2 eller H3. 

Jordbruk: Stort 
konfliktnivå i 
forhold til 
jordvern/ 
landbruk. 
Området har 
stor beiteverdi 
for reindrift 
(middels negativ 
konsekvens). 
 
 

Vurdere 
kryssløsninger 
Kongsvik – Sæter, og 
tilknytning til 
eksisterende veg. T- 
kryss ved Kongsvik?  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Kongsvik 
til Hårberget har en ÅDT 
på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke til 2100. ÅDT 
for konsept 2 2050 er satt 
til 2600. 

Tettsted med skole, kulturhus 
og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

⋅ Reindrift (KU utført)  
⋅ Geofag 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø 
⋅ Friluftsliv/landbruk 
⋅ Landskap 

⋅ Alternativet gir vegtekniske utfordringer i tildels sidebratt og 
krevende terreng.  

 
⋅ Trasé 2.8 er i tillegg rasutsatt. 

KONKLUSJON:  
Alternativene utredes ikke videre.  
Alternativene vil gi store og godt synlige terrenginngrep, de vil ha stor innvirkning på landskapsbildet og er rasutsatt. 

 



  
Forkastede alternativer:  
 
Alterantiv 2.2 og 2.3  
 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Ny veg i urørt terreng nederst i Kongsvikdalen. Begge traseene krysser den meandrerende Kongsvikelva og det 
forutsettes langt brospenn. 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Kan gi konsekvenser for friluftsliv 
og bruken av Kongsvikdalen. 

Trasealternativet er utfordrende for 
landskap, og vegen kan skape barriere 
mot den mye brukte Kongsvikdalen. 
 
HLK har gitt innspill på eksisterende 
anlegg (lav- og høyspentlinjer). 
 

Naturmangfold må utredes. Kulturminner fra jernalder er 
kjent i området. Høyt potensial 
for ukjente kulturminner fra 
jernalder. Lavt til middels 
potensial for ukjente 
kulturminner fra steinalder, 
samt samiske kulturminner. 
Dårlig kunnskapsgrunnlag. 

 Omlegging forbi Kongsvik kan medføre 
behov for frostsikring pga. tykk 
morene i området. Må 
grunnundersøkes. 
Strekningen fra Hårvik til Birkeland – 
Nystad er svært krevende med 
kompleks kvartærgeologi.  

Bru i Kongsvik må 
vurderes for 
breddeutvidelse og 
forsterkning 
dersom veglinje 
beholdes. 
Bru i Ulvik må 
fornyes mtp 
føringsbredde og 
lastklasse. 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

Omlegging på hele strekningen til 
standard H2 eller H3, eventuelt i 
kombinasjon med utbedring av 
dagens trase til U-H2, H2 eller H3. 
 

Jordbruk: Stort 
konfliktnivå i 
forhold til 
jordvern/ 
landbruk. 
Området har 
stor beiteverdi 
for reindrift 
(middels negativ 
konsekvens). 

Vurdere 
kryssløsninger 
Kongsvik – Sæter, og 
tilknytning til 
eksisterende veg. T- 
kryss ved Kongsvik?  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Kongsvik til 
Hårberget har en ÅDT på 
1900. Med konsept 2 vil 
ÅDT øke til 2100. ÅDT for 
konsept 2 2050 er satt til 
2600. 

Tettsted med skole, kulturhus 
og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Geofag 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø 
⋅ Friluftsliv/landbruk 
⋅ Landskap 

 
 
 

 

⋅ Begge alternativene er tilknyttet tunellpåhugg Y som er et 
krevende påhugg grunnet løsmasser/blokk, stigning mot 
påhugg, store terrenginngrep og ugunstig kryssing av 
Kongsvikelven. Vil kreve en lang bro (trolig 3-400 meter). 
 

⋅ Grunnet store terrenginngrep og lengre bro over 
Kongsvikdalen er alternativet betydelig dyrere. 
 

⋅ Alternativ 3.2 gir god måloppnåelse knyttet til det 
anbefalte alternativet tunnel ZÆ, 2.4, tunell ØÅ og 2. 
 

⋅ Alternativ 3.3 er knyttet til eksisterende veg gjennom 
Kongsvik og det gir dårlig måloppnåelse. 

KONKLUSJON:  
Alternativene utredes ikke videre.  
Alternativene er negative for ikke prissatte konsekvenser som friluftsliv og landskap. 

 



  
Forkastet alternativ 
 
Alternativ 2.6 og 2.7. 

 
Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativ 2.6 ligger bak bebyggelsen i Kongsvik 
• Alternativ 2.6 innebærer store fyllinger for å ta opp høydeforskjellen mellom platå bak bebyggelsen i Kongsvik og 

dagens E10. Alternativet krysser E10 og følger deretter alternativ 2.7 i en kurve på nedsiden av E10.  
 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konsekvenser for nærmiljø må 
utredes. Tettsted med skole, 
kulturhus og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

Trasealternativet er utfordrende for 
landskap, og må utredes videre 
Alternativene gir likevel et vesentlig 
mindre terrenginngrep enn alternativ 2.5 
og 2.8 
 

Naturmangfold må 
utredes. 

Kulturminner fra jernalder er 
kjent i området. Høyt potensial 
for ukjente kulturminner fra 
jernalder. Lavt til middels 
potensial for ukjente 
kulturminner fra steinalder, 
samt samiske kulturminner. 
Dårlig kunnskapsgrunnlag. 

 Omlegging forbi Kongsvik kan medføre 
behov for frostsikring pga. tykk morene i 
området. Må grunnundersøkes. 
 
 

 
 
 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk Arealbruk/stedsutvikling Behov for KU Måloppnåelse  
 

Omlegging på hele strekningen til 
standard H2 eller H3, eventuelt i 
kombinasjon med utbedring av 
dagens trase til U-H2, H2 eller H3. 
 

Jordbruk: Stort 
konfliktnivå i 
forhold til 
jordvern/ 
landbruk. 
Området har 
stor beiteverdi 
for reindrift 
(middels negativ 
konsekvens). 

Vurdere 
kryssløsninger 
Kongsvik – Sæter, og 
tilknytning til 
eksisterende veg.  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Kongsvik 
til Hårberget har en ÅDT 
på 1900. Med konsept 2 
vil ÅDT øke til 2100. ÅDT 
for konsept 2 2050 er satt 
til 2600. 

Tettsted med skole, kulturhus 
og butikk/bensinstasjon. 
Befolkning i Kongsvik ber SVV 
legge traseen utenom 
sykkelparken, badekulpen og 
friområdet. 

⋅ Reindrift (KU utført) 
⋅ Geofag 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Friluftsliv/landbruk 
⋅ Landskap 

⋅ Alternativet gir god kryssløsning til Kongsvik, men 
inneholder mer stigning enn det anbefalte alternativet.  
 

⋅ Alternativet er knyttet til eksisterende trase videre mot 
Sæter og Hårvik, hvilket gir dårlig måloppnåelse.  
 

⋅ Alternativet kan også knyttes til 2.9 og 2 på strekningen 
Ulvik-Sæter-Hårvik, men trase 2.9 går i sidebratt terreng 
og gir ugunstig stigning. 

 
 
 
 

KONKLUSJON:  
Alternativene utredes ikke videre.  
Alternativene er negative for ikke prissatte konsekvenser som lokalmiljø, friluftsliv og landskap. 

 

 



 

 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Tunnel AB gjennom Hårberget, og trasealternativ 2 til tunnel DG gjennom Gullberget.  
 
Nøkkelfakta om alternativet:   

• Parsellen planlegges utbedret etter H2/H3 standard 
• Strekningen går gjennom et tettsted med nedsatt fartsgrense, med ny veg kan vi oppnå 80 eller 90 km/t på 

hele strekningen. 
• Alternativet representerer et nytt inngrep i landskapet, men ut fra dagens kunnskapsgrunnlag er totale 

konsekvenser for landskapet mindre dominerende enn alternativ 1.  
• Tunnel AB gjennom Hårberget knyttes til et lengre tunnelalternativ DG (gjennom Gullberget) fra Gausvik til 

Tjeldsundbrua. 
• Alternativ AB gjennom Hårberget er gunstig når det gjelder ikke- prissatte konsekvenser, har ubetydelig 

stigning og gir omtrent samme innkorting som alternativ 2.1 (omlegging av vegen over Hårvikhalsen).  

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Må utredes. Terrenget er svakt skrånende. Alternativet vil 
fragmentere landskapet, men det er usikkert 
hvor eksponert alternativet vil bli. 
Ny trase blir liggende i randsonen mellom 
dyrkamark og skog og nært idrettsparken. 
Konsekvenser må utredes.  

 

Gausvikvatnet har svært 
viktig naturtypelokalitet. 
Viktig yngelområde for 
andefugl, viktig 
beiteområde for elg og 
spillplass for orrfugl. 
Problematisk med deponi 
for tunnelmasser. 
Konsekvenser for natur må 
utredes. 
Tunnel AB sparer 
myrområder.  
 

Området som helhet har høyt 
potensial for kulturminner fra 
jern- og middelalder. Deler av 
området også for kulturminner fra 
steinalder.  
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som middels.  

Trase 2 med vegen lagt 
utenom Sandtorg vil være det 
beste alternativet. 
 
Tunnel AB kan gi behov for 
tiltak mot rein. Erfaring viser 
at reinen kan trekke inn i 
tunnelen for å få skygge på 
varme dager. 

Området har gode forhold når det 
gjelder skred (ut fra både 
historikk og aktsomhetskart). 
Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, påhuggsforhold 
o.l. må detaljundersøkes. 
 

Må kartlegges.  

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Planlegges etter H2 eller 
H3 standard.  
Eksisterende veg har lav 
levetidsfaktor uten at 
årsak er fastlagt.  

Dersom alternativ 2 
ønsker reinbeitedistriktet 
at den legges opp mot 
utmarksgjerdet. Over 
gjerdet er det gode høst/ 
vinterbeiter.  
Stor verdi, liten 
konsekvens jfr. KU. 
Dyrka mark må 
kartlegges.  

Kan kombineres 
med K3 med 
undersjøisk 
tunnel. 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Tjeldsund 
bru-Sandtorg har en ÅDT 
på 2100. Med konsept 2 vil 
ÅDT øke, men ha en 
merkbar nedgang i konsept 
3.  

Bebygde arealer strekker seg fra 
sundet og opp mot Gausvikvatnet. 
Konsekvenser for lokalmiljø må 
utredes.  
 
Det er arealknapphet på 
eksisterende veg som gjør 
standardheving svært krevende, 
samt muligens utløse behov for 
GS, støyskjerming mm.  
Befolkningen i området ønsker å 
legge vegen om bebyggelsen, men 
vil beholde bygdas idrettsanlegg 
og ber om at dyrka mark 
hensynstas.  
 

⋅ Lokalmiljø 
⋅ Landskapsbilde 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Landbruk 
⋅ Naturmangfold 

⋅ Med dagens kunnskapsgrunnlag gir alternativ 2 
måloppnåelse med H3 standard og 90 km/t utenom 
bebyggelsen. Løsbar i forhold til landbruk og naturmiljø.  

 
⋅ Det er viktig å utrede konsekvenser for lokalmiljø, kultur, 

natur, landskap, landbruk og reindrift. Det er også lagt 
opp til svært brede undersøkelsesområder for å kunne 
justere traseen.  

 
⋅ Valgt alternativ er litt dyrere enn de andre alternativene 

som er utredet grunnet 2 tunneler. 
 
⋅ God byggbarhet og god trafikkavvikling grunnet kun ny 

trase. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med tunnel AB gjennom Hårberget, og trasealternativ 2 til tunnel DG gjennom Gullberget.  
Tunnel gjennom Hårberget er best tilpasset tilknytning til konsept 3, i tillegg til at man unngår å komme i konflikt med viktige reinbeiteområder og kulturminner. Et bakre alternativ vil gi uheldige stigningsforhold 
og problemer med vinterdrift. Videre vil eksisterende trase gi lange strekninger med nedsatt hastighet, i tillegg til at det er arealknapphet og mange eiendommer nært vegen.  Det anbefales en lengre tunnel mot 
Gullberget i tilknytning til en øvre trase i alternativ 2, for å unngå konflikter med kulturminner, dyrka mark og viktige naturtypelokaliteter ved Gausvikvannet. Dette for å få en god standard på vegen. Kommer ikke 
i konflikt med bebyggelse og gir generell god måloppnåelse. Løsbart i forhold til landbruk og dyretråkk. Det er avsatt store undersøkelsesområder for å optimalisere plassering av traseen.  

 



 

Forkastet alternativ 
 
Alternativ 1 og tunnel FG: 
Utbedring av eksisterende veg med tilknytning til kortere tunnel FG gjennom Gullberget 
til Tjeldsundbrua. 

 

Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet: 
• Strekningen går gjennom et tettsted med nedsatt fartsgrense. 
• Arealknapphet 
• Alternativet blir liggende delvis parallelt med dagens veg og eksisterende gang/sykkelveg, og de to traseene blir 

svært dominerende. Barriereeffekten mellom bebyggelse og fjorden forsterkes.  

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Må utredes. Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye 
inngrep. Topografiske forhold gjør 
landskapet innenfor parsellen svært utsatt.  
 
Vil forsterke dagens barrierevirkning 
betraktelig. Alternativet innebærer 
sannsynligvis fylling i sjø i områder som i 
dag har naturlig strandlinje. Dette gir en 
forringelse av landskapet.   

Sjøarealene inne i Gausvika 
er viktige 
naturtypelokaliteter. Også 
vinterområde for sjøfugl. 
Gausvikelva (Storelva) er 
varig verna vassdrag. 

Flere kjente kulturminner fra flere 
tidsperioder. 
 
Området som helhet har høyt potensial for 
kulturminner fra jern- og middelalder. Deler 
av området også for steinalder. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels.  
 

Alt. 2 med vegen lagt utenom 
Sandtorg vil være det beste 
alternativet. 

Greie forhold når det gjelder 
steinskredhistorikk og 
aktsomhetskart for 
steinskred.Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, 
påhuggsforhold o.l. må 
detaljundersøkes i neste fase.  
Marine avsetninger i Gausvik – 
Haukebø. Kan bli 
problematisk på grunn av 
kvikkleire. Må 
grunnundersøkes. 
Løsmasseforhold i Gausvika 
må undersøkes grundig.  

Det er to 
konstruksjoner på 
eksisterende veglinje. 
Begge må fornyes 
med bakgrunn i 
føringsbredde og 
lastklasse. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/byutvikling Behov for KU Måloppnåelse 

Kun mulig å 
planlegge etter H 2 
eller U – H2 i nedre 
Gausvik – Haukebø. 
 
Vegen har lav 
levetidsfaktor uten at 
årsak er fastlagt. Hva 
betyr dette? 
 

Ikke relevant for 
dette alternativet. 

 Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Tjeldsund 
bru-Sandtorg har en ÅDT 
på 2100. Med konsept 2 vil 
ÅDT øke, men ha en 
merkbar nedgang i konsept 
3. Lokal næringstrafikk til 
industriområdet Rødskjær 
må ivaretas.  

Bebygde arealer strekker seg fra sundet og 
opp mot Gausvikvatnet. Hele strekningen fra 
tunnel 

⋅ Lokalmiljø 
⋅ Friluftsliv 
⋅ Landskap 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Landbruk 
⋅ Naturmiljø/ naturmangfold 
⋅ Geoteknikk (marine 

avsetninger Gausvik – 
Haukebø, mulig kvikkleire) 

Gir dårligst måloppnåelse av alternativene på grunn av 
soner med nedsatt hastighet. I tillegg negativ 
påvirkning av lokal- og naturmiljø.  

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre.  
Sannsynligvis flere soner med nedsatt hastighet, gir dårligere måloppnåelse enn andre alternativer. Lokal- og naturmangfold påvirkes negativt.  

 



 

 

 
Forkastet alternativ 
 
 
Alternativ 2.1  

 
Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet:   

• Strekningen går forbi et tettsted med lav fartsgrense. Aktuelle tiltak er utbedring av eksisterende veg, 
omlegging med veg i dagen eller i tunnel. 

• Alternativet innebærer omlegging av veg, alternativ 2.1 
•  Problematisk pga. stigning, vinterdrift av rein og friluftsliv.  

 
Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Påvirker friluftsliv, ingen 
utredning/ undersøkelse 
foretatt. 

Alternativet vil gi svært store fyllinger på 
begge sider av Hårberget på grunn av 
utfordrende stigningsforhold. Tiltaket vil 
påvirke landskapsbildet noe. 

Omlegging bak 
Hårberget medfører ny 
veg over delvis morene, 
breelvavsetninger og 
myr. 
 
Naturtypelokalitet og 
myrområder. 
Naturmangfold utredes. 

Kjente kulturminner fra flere tidsepoker.    Godt alternativ TS-messig da traséen 
går utenom all bebyggelse.  
Mulige konflikter med rein vil kreve 
ekstra tiltak?  
Hvis det blir mye stigning på vegen 
vil det også kunne redusere 
oppsidene noe ved alternativet. 
 

Omlegging bak 
Hårberget medfører 
ny veg over delvis 
morene, 
breelvavsetninger og 
myr. Uttrauinger og 
frostsikring må 
påregnes. Må 
grunnundersøkes.  

Ingen  

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
Omfang av tiltak/kostnader 

Mulig med H3 standard. 
Relativt lange strekninger 
med maksimalt anbefalt 
stigning kan bli 
utfordrende for 
tungtrafikken. 
Store høydeforskjeller kan 
gi variasjoner i 
føreforhold i 
vinterhalvåret. 

Området i Hårvik er 
et svært verdifullt 
vinterbeite for rein. 
Må tas særlig 
hensyn til reindrift. 
Verdi: Stor 
Konsekvens: 
Potensiell stor 
konsekvens. 

Kan kombineres med 
K3 med undersjøisk 
tunnel, og det er små 
forskjeller for 
alternativene mht. 
konsekvenser for K3. 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Tjeldsund 
bru-Sandtorg har en ÅDT 
på 2100. Med konsept 2 
vil ÅDT øke, men ha en 
merkbar nedgang i 
konsept 3. Lokal 
næringstrafikk til 
industriområdet 
Rødskjær må ivaretas. 

Trase bak Hårberget gir anledning til 
høyere standard på vegen og høyere 
fartsgrense. Alternativet tar traseen over 
bebyggelsen.  

⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/naturmangfold 
⋅ Friluftsliv 
⋅ Landskap 
⋅ Geoteknikk (grunnundersøkelser) 
 

⋅ Alternativet gir god måloppnåelse og 
gir omtrent like mye innkorting som 
det anbefalte alternativet (tunell AB).  

 
⋅ Potensiell stor konflikt med reindrift 

og ikke prissatte konsekvenser. I 
tillegg gir alternativet stigning og 
mulige problemer med vinterdrift. 

 
 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre. 
Dette grunnet stigninger, potensiell stor konflikt med reindrift og andre ikke prissatte konsekvenser.  
 

 



 

Forkastet alternativ 
 
Alternativ 1, 2.3 og tunnel BC  
 

 
Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet   

• Strekningen går forbi et område med lav fartsgrense. Aktuelle tiltak er utbedring av eksisterende veg, omlegging med veg 
i dagen eller i tunnel. 
 

 
 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Må utredes Landskapet har stedvis lav tåleevne for nye 
inngrep. Topografiske forhold gjør landskapet 
innenfor parsellen svært utsatt.  
 

Naturtypelokalitet og 
myrområder. 
Naturmangfold utredes. 

Flere kjente kulturminner fra flere 
tidsperioder. 
 
Området som helhet har høyt potensial for 
kulturminner fra jern- og middelalder. Deler 
av området også for steinalder. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
middels.  
 

Alt. 2 med vegen lagt utenom 
Sandtorg vil være det beste 
alternativet. 

Greie forhold når det 
gjelder 
steinskredhistorikk 
og aktsomhetskart for 
steinskred.  
Marine avsetninger i 
Gausvik – Haukebø. 
Kan bli problematisk 
på grunn av 
kvikkleire. Må 
grunnundersøkes. 
Løsmasseforhold i 
Gausvika må 
undersøkes grundig. 
 

Ingen 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

 Området i Hårvik er 
et svært verdifullt 
vinterbeite for rein. 
Må tas særlig 
hensyn til reindrift. 
Verdi: Stor 
Konsekvens: 
Potensiell stor 
konsekvens. 

Tilknytning til konsept 
3 er bra.  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen fra Tjeldsund 
bru-Sandtorg har en ÅDT 
på 2100. Med konsept 2 
vil ÅDT øke, men ha en 
merkbar nedgang i 
konsept 3. Lokal 
næringstrafikk til 
industriområdet 
Rødskjær må ivaretas. 

Kommer i konflikt med regulert boligfelt. ⋅ Kulturmiljø 
⋅ Naturmiljø/naturmangfold 
⋅ Friluftsliv 
⋅ Landskap 
⋅ Geoteknikk (grunnundersøkelser) 
 

⋅ Alternativene gir begrenset eller liten 
innkorting. Tilknytning til konsept 3 er 
bra. 

 
⋅ Tunnel BC vil trolig bli nesten like lang 

som Tunnel AB og kost/nytte verdien 
og måloppnåelsen er dermed 
dårligere.  

 
⋅ Alternativ 2.3 kommer trolig i stor 

konflikt med kulturminner og regulert 
boligfelt og det er ugunstig for 
landskapsbildet. 

 
 



KONKLUSJON:  
Alternativene utredes ikke videre. 
Dette grunnet dårlig måloppnåelse og potensielt store konflikter med kulturmiljø, landskapsbildet og regulert boligfelt. 

 

 



 
 

Anbefalt alternativ for regulering: 
Tunnelalternativene DJ, DNog JN 
 
Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet   

• Grunnet arealknapphet for kryssløsning vil det bli søkt om dispensasjon for kryss i fjell for tunnelalternativ 
DJ/DN/JN. Terrenget er bratt. Landskap og lokalmiljø har høy kvalitet. Dette er et knutepunkt, med tre armer 
til Narvik, Harstad og Sortland. På sikt kan det hevdes at Narvik-Harstad blir mest dominerende. Et 
motargument mot rundkjøring i fjell er ofte kostnader. Her blir dagløsning minst like kostbar. Et argument 
mot rundkjøring i tunnel er ulykkespotensiale. Her blir dagløsning minst like vanskelig pga. krappe radier, 
flere kryss i rask rekkefølge, vanskelig lesbart vegsystem. Landskapshensyn tilsier kryss i fjell. Utfordringen 
blir lange strekninger langt fra by med god vegstandard som ender i fjellhall med rundkjøring, det kan 
komme overraskende. Avbøtende tiltak skal vurdere for å redusere risikoen. 

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

To eldre hus må muligens 
innløses.  

Terrenget her er svært sidebratt, og stuper 
rett ned i sjøen. Landskapet preges av store 
inngrep.  
 
Med tunnel Nn unngår man flere høyder med 
eksisterende veg i fjellsiden med store 
skjæringer. 
 
 
 

Hele området ved 
Gullberget ligger i 
marmorårer, med 
kalkkrevende flora, som 
for eksempel orkideen 
Rødflangre.  
 
Viktig naturtype (rikt 
strandberg) langs sjøen 
sør for brua. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som dårlig 
til middels for området. 
 
Tunnel gir ingen konflikter med kjente 
kulturminner.  

Burde gi en god løsning mhp. TS. 
Rundkjøring sikreste krysstype. 
 

Bergartene har relativt 
dårlige 
byggeegenskaper. Stort 
volum av kalkbergarter 
gir muligheter for karst 
(bergart).   
 
Leikvika, nord for brua, 
er et utfordrende 
område mht steinskred. 

Ingen 

Vegstandard og veglengde Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  

Planlegges etter H4 
standard på Rv83.  
Lavere standard, U-H2, 
må påregnes i trase 6 
grunnet geometri og 
kryss. 
 

Ingen store 
konflikter med rein. 

Utfordrende å finne 
god kryssløsning ved 
Tjeldsund bru vest, 
grunnet terreng og 
arealknapphet, samt 
kort avstand mellom 
tunellene.  

Dagens veg 2015 viser 
ÅDT på 4300 fra 
Tjeldsundbru til Harstad, 
som er høyest på hele 
prosjektstrekningen. 
Fremskrevet til 2050 med 
konsept 2 er ÅDT 5700.  

Det er svært trangt for tunnelmasser i 
området ved Tjeldsund bru. 

⋅ Naturmangfold 
⋅ Landskap 
⋅ Kulturmiljø 

⋅ Gir best måloppnåelse av alternativene. 
 

⋅ Billigste alternativet.  
 

⋅ Trafikkavvikling og HMS i anleggsfasen 
må også utredes særskilt på denne 
strekningen. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med alternativet.  
Dette gir minst landskapsinngrep, bedre trafikksikkerhet, bedre måloppnåelse og gode muligheter for trafikkavvikling i anleggsfasen. Tunnelalternativene er fremtidsrettet og profesjonelle, lett å kombinere 
med K3. De korter ned distansen og er minimal kurvet, relativt lite plasskrevende og lette å drifte. Gode berggrunnsgeologiske forhold.  
 

 

 

  



 

Forkastet alternativ 
 
Alternativ 6 i kombinasjon med alternativ 2 videre mot Harstad. 

 

Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet   
• Veg i dagen etter Tjeldsundbrua 
• I øvre trase over Leikvik for å kunne tilrettelegge for en bedre vegstandard i området. 

 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Flere eiendommer blir 
berørt.  

Terrenget her er svært sidebratt, og stuper 
rett ned i sjøen. Landskapet preges av store 
inngrep.  
 
Flere høyder med eksisterende veg i 
fjellsiden med store skjæringer. 

Hele området ved 
Gullberget ligger i 
marmorårer, med 
kalkkrevende flora, som for 
eksempel orkideen 
Rødflangre.  
 
Viktig naturtype (rikt 
strandberg) langs sjøen sør 
for brua. 

Det er flere samiske kulturminner i området.  
Lilleng ferjekai, som ligger ved eksisterende 
veg, er omsøkt vernet som nyere tids 
kulturminne.  
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som dårlig til 
middels for området.  

Alternativet gir en bedre 
trafikksikkerhet enn dagens 
situasjon.  

Bergartene har relativt dårlige 
byggeegenskaper. Stort volum 
av kalkbergarter gir 
muligheter for karst (bergart).   
 
Leikvika, nord for brua, er et 
utfordrende område mht 
steinskred. 

Ingen 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling  Behov for KU Måloppnåelse 

Planlegges etter H4 
standard på rv.83.  
Lavere standard, U-
H2, må påregnes i 
trase 6 grunnet 
geometri og kryss. 

Ikke kartlagt. Utfordrende å finne 
god kryssløsning 
ved Tjeldsund bru 
vest, grunnet 
terreng og 
arealknapphet.  

Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 4300 fra Tjeldsundbru 
til Harstad, som er høyest 
på hele 
prosjektstrekningen. 
Fremskrevet til 2050 med 
konsept 2 er ÅDT 5700. 

Veg i dagen i alternativ 2 vil gi svært store 
fyllinger og skjæringer, og frarådes derfor. I 
tillegg vil eksisterende veg kunne brukes til 
GS veg.  

⋅ Landskap 
⋅ Naturmangfold 
⋅ Kulturmiljø 

Gir god måloppnåelse. 
 
Men stor usikkerhet knyttet til tiltak, kostnader og 
trafikkavvikling knyttet til bygging av veg i ekstremt 
sidebratt terreng, dels i eksisterende trase 
strekningen Tjeldsund bru-Leikvik. 

KONKLUSJON:  
Alternativet forkastes. 
Alternativet gir for store landskapsinngrep og stigninger. Det vil også få konsekvenser for bebyggelsen og vil være svært utfordrende å bygge i sidebratt terreng. 

 

 



 Anbefalt alternativ for regulering: 
Alternativ 1 i kombinasjon med alternativ 6, tunnel nN og alternativ 2 på strekningen Tjeldsund bru-Fauskevåg 
og alternativ 2 i Nordvika. 
 
Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet   

• Parsellen planlegges utbedret etter H4 standard  
• Strekningen har størst trafikkgrunnlag av alle strekninger totalt. Fremskrevet til 2038 er 

trafikkgrunnlaget ÅDT 5100.  Gir forsterket behov for utbedring av vegstandard. 
• Alternativ 1 innebærer breddeutvidelse av eksisterende veg, mindre kurvaturutrettinger. 

Alternativ 2 innebærer omlegging på deler av strekningen, ligger nær opp til eksisterende veg, men kan 
gi flere landskapsinngrep.  



 

 



 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Alternativet kommer ikke 
i konflikt med kartlagte, 
viktige friluftsområder. 

Terrenginngrep er svært synlig på begge 
sider av sundet. Mye småskalalandskap som 
har lav tåleevne for inngrep. Kan bli 
vanskelig å oppnå god terrengtilpasning.  
 
 
Ny veg i dagen gir høye skjæringer og 
fyllinger, utredes mht. landskapsbilde. Store 
terrenginngrep. Prøv å unngå utfylling i 
Sørvik. 

Berggrunnene er kalkrik, 
og gir grunnlag for 
basekrevende arter.   
Registrerte naturtyper: 
Kalksjø med svært viktig 
verdi (A), sørvendt berg- 
og rasmark med lokalt 
viktig verdi (C), rikmyr 
med viktig verdi (B), 
bjørkeskog med 
høgstauder, viktig verdi (B) 
og rikmyr med viktig verdi 
(A).  

Fra Vollstad og nordover, mange 
kulturminner fra jern- og 
middelalder. Flere nær 
eksisterende veg.  
 
Områder langs forstyrrede og 
delvis uforstyrrede deler av 
eksisterende veg vurderes til å ha 
høyt potensial for ukjente 
kulturminner fra jern- og 
middelalder.  
 

Trafikksikkerheten blir godt 
ivaretatt i alternativet i en 
H4 standard.  

Bergartene har relativt dårlige 
byggeegenskaper.  
 
Stort volum av kalkbergarter gir 
muligheter for karst. (bergart).   
 

Fra Tjeldsund bru til Kilbotn ligger det 
én bru (14 meter) og 5 kulverter.  
 
Alle disse må vurderes for fornying 
og/eller forsterkning/breddeutvidelse 
dersom eksisterende veg skal benyttes. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Planlegges etter H4 
standard med bredde 
10.5 m, avkjørselsfri med 
min 1 km mellom 
kryssene.  
 
Lav bæreevne fra Sørvika 
og over Nordvikmyrene. 
Alternativene i nytt 
terreng medfører trase 
over myr og morene. 
Medfører uttrauing. Det 
må gjennomføres 
grunnundersøkelser. 

Beiteområder for elg, og 
yngleområder for 
vadefugl.  
 
Hensyn til landbruk må 
utredes.  
 
Reinbeitedistriktet 
ønsker trase lengst mulig 
ned mot sjøen, og at 
prosjektet unngår 
myrene. 

Kryssløsninger, 
tilknytning til 
lokalvegnettet, 
utbedring av 
eksisterende 
lokalvegnett til 
adkomstveger 
må utredes. 
Utbedring av 
eksisterende 
tunnel Mølnåsen 

Strekningen har størst 
trafikkgrunnlag av alle 
strekninger totalt. 
Fremskrevet til 2038 er 
trafikkgrunnlaget ÅDT 
51000.  Gir forsterket 
behov for utbedring av 
standard. 

Da det er mulig å legge til rette 
for utbedring langs eksisterende 
veg, anbefales dette alternativet 
for å unngå inngrep i viktige 
friluftsområder og avskjære 
Sørvika i to.   

⋅ Landskap 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Landbruk  

 

⋅ God måloppnåelse og det billigste alternativet. 
 

⋅ God byggbarhet, unntatt noe myr nær/i dagens veg over Nordvikmyra. 
Brukbare omkjøringsmuligheter på store deler av strekningen hvor det 
bygges i dagens trase, unntatt i kryssområdet ved Tjeldsund bru. Ved 
bruk av Fv4 som omkjøringsveg for Rv83 må utbedringstiltak på Fv4 
vurderes.  

 
⋅  
⋅ Det må utredes om tverrsnittet skal utvides i den eksiterende 

Mølnåstunellen eller om det skal bygges ny tunnel. 

 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med alternativet.  
Alternativene har liten innvirkning på reindriften, men vil ha noe påvirkning på naturmangfold, landskapsbildet, og kan berøre landbruksarealer og kulturminner. 
En øvre trasé 3 eller 4 vil være ca 0,5 km kortere enn den nedre langs eksisterende veg. Ved hastighet 80 km/t gir det mulighet for maks et halvt minutt spart reisetid. Til gjengjeld får vi flere strekninger med stigning 6 % i 
en øvre trasé, noe som er uheldig for tungtransporten. Det øvre alternativet representerer store landskapsinngrep og en uheldig fragmentering. I tillegg kommer alternativet i konflikt med vernet området ved Vikevatnet, 
kulturminner, friluftsliv og rekreasjon. 

 



 Anbefalt alternativ for regulering:  
Alternativ 2 ved Tjeldsund bru, utbedring av eksisterende kryss ved Boltås og utbedring av eksisterende veg, alternativ 
1, frem til Evenes lufthavn. 

Nøkkelfakta om alternativet: 

• Strekningen Tjeldsundbrua – Harstad/Narvik lufthavn Evenes er 15 km lang. 
• Alternativet innebærer trase 2 ved Tjeldsund bru, utbedring av eksisterende kryss ved Boltås og utbedring av 

eksisterende veg, trase 1, frem til lufthavnen.  
• Mulig kryss for tilknytning til konsept 3 i Boltåskrysset, Konsept 3 (K3) eller på strekningen nærmere Evenes 

lufthavn. 
• Det tilrettelegges for kollektivknutepunkt ved Tjeldsundbrua.  
• Strekningen utbygges til vegnormal standard i dagens korridor. 
• Standardvalg på E10 er H2/H3 (U-H2). 
 

 

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Hensynet til lokalmiljøet 
utredes i 
reguleringsplanarbeidet. 
Alternativet vil ikke 
komme i konflikt med 
kartlagte friluftsområder 
ved Steinsland, Kollan 
og Trøsen. 

Landskapet er tydelig kulturpåvirket med 
mye jordbruksareal, bebyggelse, parallelle 
veger, kryssløsninger og broer.  

Landskapsrommet er åpent, og 
terrenginngrep vil kunne bli synlige, også 
fra motsatt side av Tjeldsundet.  

Det er relativt lite data om 
naturmangfold for 
vegalternativet. 

Nautå naturreservat har 
nasjonale naturverdier.  

I Evenskjer vest er det flere 
kulturminner fra ulike tidsperioder. 
Gårdshaug av uviss utstrekning i 
nærhet til eksisterende veg, og flere 
gravrøyser. Området vurderes å ha 
middels til høyt potensial for hittil 
ukjente kulturminner fra flere 
tidsperioder. 

På Steinsland ligger Klyngetunet, en 
avdeling av Sør-Troms Museum, med 
ca. 2000 utstilte objekter fra rundt 
1920. 

 

Alt. 2 ved Tjeldsundbrua 
øst bedrer dagens 
kurvatur og bedrer dagens 
litt for trange forhold ifm. 
avkjøring og parkering 
ved Tjeldsundkroa. 
 
Dagens veg er 
ulykkesbelastet med 
Uf=0,5 på en 1,1 km lang 
strekning forbi kryssene 
(siste 8 år). 

Skjæring i høybrekk 
ved kryss til Evenskjer 
vest kan gi uttrauing 
for frostsikring. Må 
grunnundersøkes. 
Mulig dårlige 
grunnforhold ved 
Evenskjer øst.   
Berggrunnsgeologien 
må undersøkes i neste 
fase.  

Det ligger 2 prefabrikkerte 
betongkulverter langs dagens 
veglinje. Disse må fornyes. Mellom 
Evenes og Tjeldsund er det i sum 21 
konstruksjoner som blir berørt, de 
fleste mindre kulverter fra 1988 – 
1989, på veglinje som ikke blir lagt 
om. Aktuelle tiltak for hver enkelt 
konstruksjon må vurderes.  

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  

Evenes – Tjeldsund har 
lav dekkelevetid. Grov 
inndeling viser god 
grunn fram til Soltun. 
Fra Soltun til 
Djuphammer er det 
marine avsetninger som 
tilsier masseutskifting 
og frostsikring.  Trenger 
undersøkelse av 
bæreevne. Standardvalg 
på E10 er H2/H3 (U-
H2). 
 

Ingen stor konflikt 
med rein.  

Det utformes ett 
kryss som 
tilrettelegger for K3 
vestover mot Fjelldal 
og planskilt kryss 
østover mot Boltås. 

Dagens trafikktall viser at 
strekningen Tjeldsundbrua – 
Evenes kommune har en 
ÅDT på 2900. Samme ÅDT 
gjelder for konsept 2.   

Opprettholder dagens situasjon.  ⋅ Kulturmiljø 
⋅ Landskapsbildet 
⋅ Naturmangfold 
⋅ Hensynet til lokalmiljøet 

 

⋅ Eneste alternativet som er 
utredet, med unntak ved 
Tjeldsund bru. 
 

⋅ Små kostnadsforskjeller. 
 

⋅ Økt standard og robusthet og 
bedre trafikksikkerhet vil bidra 
til måloppnåelse.  
 

⋅ Ingen vesentlige omlegginger 
eller innkorting. 
 

⋅ Mindre tiltak i eksisterende veg. 
⋅ Gode omkjøringsmuligheter. 

KONKLUSJON: 
Det anbefales å gå videre med alternativet.  
Ved Tjeldsundbrua øst anbefales en ny løsning som gir bedre arealutnyttelse, kurvatur og tilrettelegger for kollektiv. Vegen videre har god 
standard og beliggenhet. Det er tilstrekkelig å utbedre dagens veg for å få en bedre horisontal og vertikal kurvatur.  

 

 



Forkastet alternativ 

 

Alternativ 4: 

Omlegging av dagens veg i Boltåskrysset 

Boltåskrysset, alternativ 4 

Nøkkelfakta om alternativet: 

• Alternativ 4 innebærer omlegging av dagens veg for å få til en bedre kryssløsning og redusere ulempen med 
stigningen nord av krysset. 

• Området ved Boltås og Tennås har dårlig kryssløsning og ugunstig stigning. To kryss i hver sin retning fra E10 ligger 
svært nær hverandre. 

• Det er stor sannsynlighet for at Boltåskrysset blir framtidig kryss for Konsept 3 (K3). 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Hensynet til lokalmiljøet 
utredes i 
reguleringsplanarbeidet. 
Alternativet vil ikke 
komme i konflikt med 
friluftsområder rundt 
Boltås.  

Landskapet er tydelig kulturpåvirket med mye 
jordbruksareal, bebyggelse, parallelle veger, 
kryssløsninger og broer.  

Landskapsrommet er åpent, og 
terrenginngrep vil kunne bli synlige, også fra 
motsatt side av Tjeldsundet. 

Lite kunnskap om virkning av alt. 4.  

I Boltåskrysset øst for 
eksisterende E10, er 
kalkrik myr med 
potensiale for 
basekrevende arter. 
Alternativet går gjennom 
denne myra. 

Ca 600 m nordøst for krysset 
ligger et stort felt med 
gammetufter. Disse berøres ikke 
av skisserte løsning.  

I området som kan ventes berørt 
av skisserte løsning er 
potensialet for kulturminner lavt.  

Ingen stor konflikt med rein.  Ikke kartlagt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke kartlagt 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Evenes – Tjeldsund har 
lav dekkelevetid. Grov 
inndeling viser god grunn 
fram til Soltun. Fra Soltun 
til Djuphammer er det 
marine avsetninger som 
tilsier masseutskifting og 
frostsikring. 

Ikke kartlagt Det utformes ett kryss 
som tilrettelegger for 
K3 vestover mot 
Fjelldal og planskilt 
kryss østover mot 
Boltås.  

Dagens trafikktall viser at 
strekningen 
Tjeldsundbrua – Evenes 
kommune har en ÅDT på 
2900. Samme ÅDT gjelder 
for konsept 2.   

Ikke kartlagt ⋅ Kulturmiljø 
⋅ Hensynet til lokalmiljøet 
⋅ Naturmangfold 

 
 

 
 

⋅ Måloppnåelse gjennom bedring av trafikksikkerhet, og 
redusert stigning nord av krysset. 
 

⋅ Alternativ 4 ligger nært opp til dagens trasé og løsningen i 
området utredes i alternativ 1med utvidet område i 
Boltåskrysset og stigningen. 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre. 

 

 



 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Utbedring av dagens veg, trasealternativ 1, fra Boltås til Dragvik. I Dragvik anbefales regulering av to alternativer:  

1) Utbedring av dagens veg, trase 1, med breddeutvidelse, kurvaturutbedring og redusert stigning 
2) Utbedring av dagens veg, trase 1, i kombinasjon med en justert øvre trase 2 i Dragvik til tunnel ST i Bogen.  

 
Nøkkelfakta om alternativet:   

• Stigning på dagens veg er 7 % over en strekning på 500 m. Dragvikbakken er en kjent utfordring, spesielt 
for tungtrafikk på vinterstid.  

• Alternativet innebærer breddeutvidelse og utbedring til standard H2 eller H3, følger eksisterende trase, og 
fører ikke til nye landskapsinngrep. 

• Alternativet forsterker eksisterende terrenginngrep, men følger landskapets retninger og hovedformer.  

 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Liten eller ingen konflikt. Alternativet innebærer ikke noe nytt 
landskapsinngrep, men forsterker eksisterende 
terrenginngrep og gjør vegen noe mer 
dominerende. Alternativet følger landskapets 
retninger og hovedformer godt. Dagens 
buffersone mellom E10 og Osvatnet er svært 
liten og må opprettholdes. Ved vegstandard H3 
vil krav til horisontal- og vertikalkurvatur gjøre 
vegen stiv og dominerende og stedvis dårlig 
forankret i landskapet. Vil gi nye store 
skjæringer og fyllinger, i tillegg til eksisterende 
skjæringer parallelt med vegen som vil være 
vanskelig å skjule. Alternativet kan få en 
negativ påvirkning på reiseopplevelsen. 

Strandeng og strandsump 
med lokal verdi (C) i krysset 
ved Leirosvegen.  
Osvannet er viktig 
leveområde for fugl. 
Laksåga fra Osvatnet er et 
anadromt vassdrag med 
forekomster av 
elvemusling. Kalkrik 
bergrunn med potensiale 
for basekrevende arter. 

Ingen kjente kulturminner. 
Middels potensial for hittil ukjente 
kulturminner fra jernalder og 
middelalder. Dårlig 
kunnskapsgrunnlag.     
 

Ok fram til Dragvik. Men 
Dragvikbakken blir fremdeles 
bratt og lang. 
Neppe aktuelt med mer enn 
80 km/t gjennom Dragvik 
med alternativ 1 pga. aktivitet 
og avkjørsler langs vegen. 
Det bør foretas 
avkjørselssanering her på lik 
linje med resten av prosjektet. 
GS-veg Dragvik-Bogen må 
vurderes. 

Marine avsetninger i Dragvik.  
Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må utredes. 
Totalsonderinger, kjerneboringer 
og seismikk må videre detaljeres. 
Steinskred registrert mellom 
Bogen og Dragvik. 

Liten stålkulvert (2,5 
meter) er 
hensiktsmessig å bytte 
ut dersom dagens 
veglinje benyttes. 
Det er 7 
brukonstruksjoner langs 
eksisterende veglinje 
mellom Snubba og 
Evenes flyplass. Alle 
disse må 
forsterkes/fornyes med 
bakgrunn i lastklasse 
og/eller føringsbredde, 
dersom eks. veglinje 
skal beholdes. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Utbedring til H2 eller H3. 
Lav dekkelevetid, årsak 
ikke kartlagt. Gode 
grunnforhold: Registrert 
fjell/steinfylling og noe 
morene T2 etter 
oppgraving.  Alternativ 1 
med veg opp stigning lagt 
på fylling noe til siden for 
eksisterende veg, anses 
som beste alternativ.  

Elgtråkk på strekningen 
Dragvik – Evenes har ført 
til flere ulykker. 
Trekkområde og flytteleier 
for rein. Viktig 
reinbeitedistrikt ved 
Osmarka. Må unngå 
autovern og tilrettelegge 
med slake sidehellinger. 

Kryss til Liland 
nederst i 
Dragvikbakken 
bør utbedres. 
Kryssingsbehov 
av E10 mellom 
bebyggelse og 
sjøen. 
 
Kryss med 
lokalveger og 
behov for 
omlegging av 
lokalveger må 
vurderes 

Ny veg bør legges litt til 
siden for eksisterende 
veglinje for effektiv 
trafikkavvikling i 
anleggsperioden. 
Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 2900 fra Tjeldsund bru 
Evenes flyplass, og 2200 
flyplassen til Snubba. 
Fremskrevet til 2050 med 
konsept 2 er ÅDT hhv 3600 
og 2800. 

Breddeutvidelsen langs 
delområdet medfører ikke særlig 
endret arealbruk. Dette inkluderer 
Dragvikbakken, som oppfattes 
som en trafikkfelle i dagens 
situasjon i forhold til 
stigningsforhold og nærhet til 
bebyggelsen. 

⋅ Kulturmiljø 
⋅ Grunnundersøkelser  
⋅ Reindrift – avbøtende 

tiltak 
⋅ Naturmangfold 
⋅ Landskapsbilde/nærmiljø 

 

⋅ Alternativ 1 gir tilstrekkelig god og framtidsrettet 
løsning. Tiltaket vil redusere stigningen litt, og gi plass til 
mulig krabbefelt i Dragvikbakken. 

 
⋅ Det er sannsynligvis liten kostnadsforskjell mellom 

alternativene i Dragvik. Kostnadene må utredes for begge 
alternativer i reguleringsplanarbeidet.   
 

⋅ Alternativ 1 har usikkerhet knyttet til grunnforhold 
Bogen-Dragvik og Osmarka. På strekningen Bogen-
Dragvik er det sidebratt terreng, liten plass og ingen 
omkjøringsmuligheter. Usikkerheten knyttet til 
kostnader, byggbarhet og trafikkavvikling er derfor 
relativt stor for alternativ 1 Bogen-Dragvik. 

KONKLUSJON:   
Utbedring av dagens veg, trase 1, med breddeutvidelse og kurvaturutbedring til standard H2 eller H3, anbefales videre.  
Tiltaket vil redusere stigningen i Dragvikbakken noe og kan eventuelt gi plass til krabbefelt. Tiltaket vil bedre dagens situasjon hvor bakken oppleves som en flaskehals for tungtransporten. Behov for gang- og 
sykkelveg Dragvik-Bogen må utredes. Grunnet begrenset måloppnåelse og usikkerhet knyttet til grunnforhold, rasområde og arealknapphet langs eksisterende veg for alternativ 1, anbefales også å regulere et 
justert alternativ 2 i Dragvik som knyttes til en øvre trasé 2 videre til tunnel ST i Bogen. 
 

 



 

Anbefales regulert i tillegg til alternativ 1:  
Alternativ 2 ved Dragvik (justert). 

 

2. Utbedring av dagens veg, trase 1, fra Boltås til Dragvik, i kombinasjon med en justert øvre trase 2 i Dragvik.   
 
Nøkkelfakta om alternativet:   

• Det er behov for en fremtidsrettet løsning fra Dragvikbakken til Bogen sentrum. Stigning på dagens veg er 7 % 
over en strekning på 500 m. Dragvikbakken er en kjent utfordring, spesielt for tungtrafikk på vinterstid. Med 
bakgrunn i mange merknader mottatt under høringen av planprogrammet, blant annet fra Evenes kommune, 
Fylkesmannen i Nordland og flere grunneiere, tas forkastet alternativ inn som anbefaling igjen: En justert øvre 
trase 2 gjennom Dragvik i tillegg til utbedring av eksisterende trase 1.  

• Alternativet innebærer ny vegtrase på oversiden av dagens veg. 
• Endret arealbruk som følge av ny veg og oppdeling av landskap.  

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Fysisk og visuell 
barriere med ny 
trase, i tillegg til den 
eksisterende i 
Dragvik. 

Negativ påvirkning av landskapsopplevelse. 
Eksisterende veg må beholdes som lokalveg, 
og man får en uheldig fragmentering av 
landskapet. 

Alternativ 2 vil medføre 
endret arealbruk som følge 
av ny veg, og oppdeling av 
landskapet av 
kulturlandskap, dyrket 
mark, beitemark og 
skogteiger. Skog og 
kulturlandskap på kalkrik 
berggrunn. 

Ingen kjente kulturminner. Middels potensial 
for hittil ukjente kulturminner fra jernalder 
og middelalder. Dårlig kunnskapsgrunnlag.     
 

En justert øvre trase 2 i Dragvik 
er et mer trafikksikkert 
alternativ. Bør utredes videre. 
 

Marine avsetninger i Dragvik.  
Berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, 
påhuggsforhold, 
overdekningsforhold og 
skredrelaterte forhold må 
utredes. 
Totalsonderinger, 
kjerneboringer og seismikk 
må videre detaljeres. 
Steinskred registrert mellom 
Bogen og Dragvik. 

Liten stålkulvert (2,5 
meter) er 
hensiktsmessig å 
bytte ut dersom 
dagens veglinje 
benyttes. 
Det er 7 
brukonstruksjoner 
langs eksisterende 
veglinje mellom 
Snubba og Evenes 
flyplass. Alle disse 
må 
forsterkes/fornyes 
med bakgrunn i 
lastklasse og/eller 
føringsbredde, 
dersom eks. veglinje 
skal beholdes. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/byutvikling Behov for KU Måloppnåelse 

Utbedring til H2 eller 
H3. Lav dekkelevetid, 
årsak ikke kartlagt. 
Gode grunnforhold: 
Registrert 
fjell/steinfylling og 
noe morene T2 etter 
oppgraving.   

Elgtråkk på 
strekningen Dragvik 
– Evenes har ført til 
flere ulykker. 
Trekkområde og 
flytteleier for rein. 
Viktig 
reinbeitedistrikt ved 
Osmarka. Må unngå 
autovern og 
tilrettelegge med 
slake sidehellinger. 

Kryss til Liland 
nederst i 
Dragvikbakken bør 
utbedres. 
Kryssingsbehov av 
E10 mellom 
bebyggelse og sjøen. 
Tilknytningsløsninger 
til eksisterende veg i 
Dragvikbakken må 
utredes. 

Ny veg bør legges litt til 
siden for eksisterende 
veglinje for effektiv 
trafikkavvikling i 
anleggsperioden. 
Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 2900 fra Tjeldsund bru 
Evenes flyplass, og 2200 
flyplassen til Snubba. 
Fremskrevet til 2050 med 
konsept 2 er ÅDT hhv 3600 
og 2800. 

Breddeutvidelsen langs delområdet medfører 
ikke særlig endret arealbruk. Dette inkluderer 
Dragvikbakken, som oppfattes som en 
trafikkfelle i dagens situasjon i forhold til 
stigningsforhold og nærhet til bebyggelsen.  
 

⋅ Endret arealbruk, landbruk 
og kulturlandskap 

⋅ Kulturmiljø 
⋅ Grunnundersøkelser 
⋅ Reindrift – avbøtende tiltak 
⋅ Naturmangfold: Osvannet og 

Laksåga, naturtyper i 
Dragvik.  

⋅ Landskapsbilde/nærmiljø 
 

⋅ Alternativ 2 gir best måloppnåelse både med 
hensyn til innkorting (mindre fartssoner), redusert 
stigning i Dragvik og bedre trafikksikkerhet. 
 

⋅ Det er sannsynligvis liten kostnadsforskjell. 
Kostnadene må utredes for begge alternativer i 
reguleringsplanarbeidet.   
 

⋅ Grunnforholdene og byggbarheten er trolig best 
for trase 2, men begge traseene er utfordrende å 
bygge grunnet sidebratt terreng. Trafikkavvikling 
best for trase 2 grunnet ny veg. 



Kryss med lokalveger 
og behov for 
omlegging av 
lokalveger må 
vurderes 

KONKLUSJON:  
Alternativet anbefales videre.  
Det er behov for en fremtidsrettet løsning fra Dragvikbakken til Bogen sentrum. Alternativet ligger i en justert øvre trase 2, tilknyttet tunnel ST som kommer ut i Bogen sentrum. Alternativet er begrunnet i å 
unngå rasområde og usikre grunnforhold i eksisterende trase samt vanskelig å breddeutvide langs eksisterende veg mellom Bogen og Dragvik. Alternativet vil også være best med hensyn til trafikksikkerhet. 
Negativt skjærer alternativet gjennom et aktivt kulturlandskap, som også vil ha negativ påvirkning på landskapsopplevelse. 
 

 

 



 

 

Anbefalt alternativ for regulering:  
Utbedring av dagens veg, trase 1, med omlegging/justering av flyplasskrysset i en justert trase rundt 1 og 2.  
 

Nøkkelfakta om alternativet:   
• Innkorting av reisetid og nedleggelse av flyplassen i Narvik vil føre til økning i antall reisende fra Evenes 

flyplass. Det er behov for utbedring av innkjøring til flyplassen og næringsområdet Nautå, samt utretting av 
kurvatur. 

• Bedre trafikksikkerhet må stå i fokus.  
• Viktig naturreservat i området; Nautå naturreservat. 
• En omlegging av flyplasskrysset vil bedre kryssløsningen og sammenbindingen mellom flyplassen og Nautå 

næringspark, med planskilt kryssing av E10 og tilrettelegging for gående og syklende. Avkjørsel til flyplassen 
må defineres i samråd med Evenes kommune, forsvarsbygg og Avinor. 

• Pga behov for interimløsning dersom eksisterende bro skal fornyes, vurderes å bygge ny bro over elveløp.   
• Det vurderes også å flytte krysset med bro over Langvatnet for å skåne Nautå naturreservat. Dette gir også 

bedre tilknytning til Nautå næringspark og flyplassen. Dette er drøftet med Avinor. 

 
 

 
 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Liten eller ingen konflikt. Liten påvirkning på landskapsbildet. Både Nautåvatn, Svanevatn 
og Langvatn er kalksjøer. 
Kvitforsvassdraget er vernet 
vassdrag. 
Nautå naturreservat har 
store naturverdier og 
utvalgte naturtyper med 
egne forskrifter (A-verdi). 
Viktig bekkedrag og 
Langvatnet med særlig 
viktig nasjonal verdi (A), 
artsrik vegkant med viktig 
verdi (B) og rikmyr med 
viktig verdi (B). Arter med 
kategori nær truet - NT er 
påvist. 

Dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Middels til høyt potensial for 
samiske kulturminner. 4 
gammetufter på Kjempetoften og 
Sirigammen, ca 250 og 450 m fra 
eksisterende veg.   
 

Dagens kryss har høyere 
ulykkes-frekvens enn 
normalt for vikeplikts-
regulerte T-kryss. Krysset 
bør utbedres. Utbedring etter 
alt. 2 ser ok ut. 

Må grunnundersøkes. 
 

Rett nord for 
flyplasskrysset ligger en 
9 meter lang bru. Denne 
brua må fornyes dersom 
dagens plassering skal 
benyttes. 
Det ligger 2 bruer og en 
betongkulvert langs 
eksisterende veg. 
Kulvert vurderes 
utskiftet, mens bruene 
må vurderes i forhold til 
forsterkning og 
breddeutvidelse. 

Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

H2/H3/ UH 2 ved mindre 
utbedringer.  

Lav dekkelevetid, 
sannsynlig årsak i 
grunnforhold/ 
underdimensjonering. Myr 
og morene gjør at det er 
fare for tele. 
Masseutskifting med 
frostsikring. 

Ingen store konflikter 
med rein, men det er 
trekk- og flytteleier for 
rein i området. Større 
omlegginger opp på 
myrene ikke ønskelig. Må 
unngå autovern og 
tilrettelegge med slake 
sidehellinger. 
Elgtråkk på strekningen 
Evenes – Dragvik har ført 
til flere ulykker. 

Pga kryss i kurve 
må kurven på 
dagens veg 
utbedres i 
forhold til 
vegstandard 
H2/H3. 
Kryssløsning og 
eventuell 
omlegging eller 
utbedring av RV 
83 må utredes i 
samarbeid med 
Evenes 
kommune og 
Avinor. 
 

Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 2900 fra Tjeldsund bru 
Evenes flyplass, og 2200 
flyplassen til Snubba. 
Fremskrevet til 2050 med 
konsept 2 er ÅDT hhv 3600 
og 2800. 

Evenes lufthavn vil få forsterket 
sin regionale betydning når 
reisetiden i regionen kortes ned 
og Narvik Lufthavn Framnes 
legges ned.  
Det er viktig å få utbedret krysset 
og legge til rette for 
næringsutvikling i området i tett 
samarbeid med kommunen og 
Avinor. 

⋅ Kryssløsning og eventuelt 
omlegging eller 
utbedring av RV 883 
utredes. 

⋅ Naturmangfold og 
konsekvenser for Nautå 
naturreservat. 

⋅ Kulturmiljø 

Gir god måloppnåelse og liten påvirkning av verdifullt 
naturmiljø.  
 
Ingen vesentlige kostnadsforskjeller mellom alternativene. 
 

KONKLUSJON:   
Det anbefales å gå videre med alternativet.  
Det er god standard og beliggenhet på dagens veg, som vil være tilfredsstillende fremover. Det må legges til rette for ny avkjørsel til flyplassen, dette må defineres i samarbeid med Evenes kommune og Avinor. 
 
 

 

 



  Anbefalte alternativ for regulering:  
1) Utbedring av dagens veg fra Dragvik til Bogen sentrum, trase 1, tunnel WR gjennom Lenvik og trase 2 til 

øvingsbanen, og videre utbedring av eksisterende veg, trase 1, til Snubba  
2) En justert øvre trase 2 fra Dragvik til tunnel ST, og videre utbedring av eksisterende trase i Bogen sentrum frem til 

tunnel WR, trase 2 til øvingsbanen, og videre utbedring av eksisterende veg, trase 1, til Snubba. 
 
Nøkkelfakta om alternativet:   

• Utbedring generelt til vegklasse H2/H3, men U-H2 gjennom sentrum 
• Landskapsrommet i Bogen er åpent men likevel klart definert med bratte og høye fjellvegger i bakkant og den 

åpne fjorden i forkant 
Tunnelalternativet er å foretrekke pga arealknapphet 

 
 
 



Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Konflikt med bebyggelse, 
utearealer og landbruk 
ved utbedring av dagens 
veg fra Dragvik til Bogen 
sentrum.  
Fra Bogen til Snubba, vil 
alternativet gi begrenset 
eller ingen konflikt med 
landbruksarealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negativ påvirkning av landskapsopplevelsen 
ved utbedring av dagens veg. Dagens E10 går 
tvers gjennom Bogen og oppleves som en 
fysisk og visuell barriere. På nordsiden ligger 
bebyggelsen svært nært vegen på begge 
sider. Fragmentert landskap. Variert terreng 
fra Bogen til Snubba byr på utfordringer ift 
landskapstilpasninger. Flere store ensidige 
og tosidige skjæringer langs dagens veg. 
Øvre trase fra Bogen til Snubba vil medføre 
ytterligere fragmentering av naturlandskapet, 
men har større frihet i forhold til 
terrengtilpasning ved ny veg. 
 
Muligheten er likevel større mht. 
terrengtilpasning med ny trase, enn for alt. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogenvassdraget til 
Strandvatnet er førende av 
anadrom laksefisk. 
Myrpartier med 
kalkkrevende arter ved 
Bogen og tunnelpåslag W. 
Store deler av området fra 
Snubba til Bogen er 
nedslagsfelt for 
Østervikelva, som er et 
varig verna vassdrag (påvist 
elvemusling). Leveområde 
for gaupe og Glefjellet er 
yngleområde for Orrfugl. 
Skog og kulturlandskap på 
kalkrik berggrunn. 

Middels til høyt potensiale for 
hittil ukjente kulturminner fra 
jernalder og middelalder i Bogen. 
Flere kjente samiske kulturminner 
rundt Snubba (gammetufter). 
Middels til høyt potensial for hittil 
ukjente kulturminner fra flere 
tidsperioder. 
Kunnskapsgrunnlaget er 
varierende, men godt langs 
eksisterende veg i Snubba.  
  

Pga trafikksikkerhet i 
sentrum kan ikke 
fartsgrensen holdes oppe på 
strekningen rundt Bogen 
sentrum. Tunnel WR og delvis 
omlegging av veg forbi 
sentrum er et godt alternativ 
når det gjelder 
trafikksikkerhet. 
 
GS-veg i sentrum må 
vurderes 

Marine avsetninger i Bogen og 
Lenvika. Mulig kvikkleire i Lenvika. 
Løsmasseforhold i Bogen må 
undersøkes. Steinskredhistorikk i 
området Dragvik-Bogen. Må 
utredes nærmere. 

Det er 7 
brukonstruksjoner langs 
eksisterende veglinje 
mellom Snubba og 
Evenes flyplass. Alle 
disse må forsterkes eller 
fornyes med bakgrunn i 
lastklasse og/ eller 
føringsbredde, dersom 
eks. veglinje skal 
beholdes. 



Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/ 
tilknytning 

Trafikk 
 

Arealbruk/stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Vegklasse H2 eller U-H2 i 
eksiterende trase og 
mulig omlegging i Bogen 
sentrum for å bedre 
trafikksikkerheten og 
kurvatur. Vegklasse H3 
med fartsgrense 90 km/t 
fra Bogen sentrum til 
Snubba. Hele strekningen 
har lav dekkelevetid pga 
dårlig drenering. 
Strekning med dårlig 
geometri. Utbedring eller 
omlegging for høyere 
standard. 
Optimalisering av veglinja. 
 
 

Ikke sentralt område for 
rein i Bogen, men må 
etablere løsning for å 
drive reinen over vegen.   
 

Omfattende 
trafikksikkerhets
tiltak for å 
begrense 
avkjørsler. 
Alternativet fra 
Bogen til Snubba 
vil være enkelt å 
gjennomføre i 
anleggsfasen. 

Ny veg bør legges litt til 
siden for eksisterende 
veglinje for effektiv 
trafikkavvikling i 
anleggsperioden. 
Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 2200 fra flyplassen til 
Snubba. Fremskrevet til 
2050 med konsept 2 er 
ÅDT 2800 på strekningen. 

Dragvik-Bogen: Kommer i konflikt 
med bebyggelse og utearealer når 
dagens veg skal utbedres. 
Breddeutvidelse vil føre til inngrep 
på tettstedets identitet. 
Barriereeffekten vil forsterkes. 
Bogen-Snubba: Tunnelalternativet 
er å foretrekke pga arealknapphet. 
Alternativet vil gi liten eller ingen 
inngrep i boliger, hager og 
uteareal. Ved tunnel unngår man 
konflikt med blant annet nedlagt 
skolebygning og kirkegård.  

⋅ Krysningsløsninger for 
rein 

⋅ Kulturmiljø  
⋅ Nærmiljø/lokalmiljø 
⋅ Landskap 
⋅ Naturmangfold 
⋅ Trafikksikkerhet/tungtra

nsport 
⋅ Geoteknikk/grunnforhold 

⋅ Vegklasse H3 med fartsgrense 90 km/t fra dagens 90-
sone i Snubba til Bogen vil gi god måloppnåelse. 

 
⋅ Alternativet fra Bogen til Snubba vil være enkelt å 

gjennomføre i anleggsfasen. Ubetydelig eller litt høyere 
kostnader med alternativ 2 enn 1 pga tunnel WR. Større 
sikkerhet mtp på tiltak og kostnader ved alternativ 2. 

 
⋅ Av hensyn til trafikkavvikling er alternativ 2 og tunnel WR 

å foretrekke. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med alternativet.    
Omlegging av vegen fra Bogen sentrum, og i tunnel mot Snubba grunnet arealknapphet. Det unngås å komme i konflikt med blant annet kirkegård i eksisterende trase.  Alternativet gir ikke store utslag når det 
gjelder kostnader. Vegklasse H3 og fartsgrense 90 km/t fra dagens 90-sone i Snubba til Bogen gir god måloppnåelse. Trafikksikkerhetsmessig er det gunstig med ny veg og tunnel WR gjennom sentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anbefales regulert i tillegg til alternativ 1:  
Alternativ 2, en justert øvre trase fra Dragvik til tunnel ST i Bogen, og videre utbedring 
av eksisterende trase i Bogen sentrum til tunnel WR, og utbedring av eksisterende veg til 
Snubba. 

 
2) En justert øvre trase 2 fra Dragvik til tunnel ST, og videre utbedring av eksisterende trase i Bogen sentrum frem til 

tunnel WR, trase 2 til øvingsbanen, og videre utbedring av eksisterende veg, trase 1, til Snubba. 
 
Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet:  

• Utbedring generelt til vegklasse H2/H3, men U-H2 gjennom sentrum 
• Strekningen Dragvik – Bogen vil gå i en øvre justert trase 2 gjennom en tunnel ST i bakkant av bebyggelsen. Gunstig 

for landskapsbildet. Her tas inn et tidligere forkastet alternativ grunnet tilbakemeldinger i høringen om at dette 
alternativet er mest fremtidsrettet. 

• Traseen gjennom Bogen går gjennom et sentrum med lav fartsgrense, og må utbedres. 
• Landskapsrommet i Bogen er åpent men likevel klart definert med bratte og høye fjellvegger i bakkant og den åpne 

fjorden i forkant. 
• Strekningen fra Bogen til Snubba har dårlig geometri og vegen må legges om for å oppnå høyere standard. 

Tunnelalternativet er å foretrekke pga arealknapphet. 
 
 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Fra Dragvik til Bogen 
vil et øvre alternativ 
med tunnel ST føre til 
mindre konflikt med 
bebyggelse, 
utfartsområder og 
landbruk. Mest 
fremtidsrettet. Fra 
Bogen til Snubba, vil 
alternativet gi 
begrenset eller ingen 
konflikt med 
landbruksarealer. 

En øvre justert trase med tunnel ST fra 
Dragvik til Bogen vil være et bedre 
alternativ med tanke på landskapsbildet. 
I Bogen går dagens E10 tvers gjennom 
sentrum og oppleves som en fysisk og 
visuell barriere. På nordsiden ligger 
bebyggelsen svært nært vegen på begge 
sider. Fragmentert landskap. Variert terreng 
fra Bogen til Snubba byr på utfordringer ift 
landskapstilpasninger. Flere store ensidige 
og tosidige skjæringer langs dagens veg. 
Øvre trase fra Bogen til Snubba vil medføre 
ytterligere fragmentering av 
naturlandskapet, men har større frihet i 
forhold til terrengtilpasning ved ny veg. 
 
Muligheten er likevel større mht. 
terrengtilpasning ved en ny trase, enn for 
alt. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Øvre trase med tunnel fra 
Dragvik- Bogen: Skog og 
kulturlandskap på kalkrik 
berggrunn. Ikke kartlagt. 
 
Vassdraget til Strandvatnet 
er førende av anadrom 
laksefisk. Myrpartier med 
kalkkrevende arter ved 
Bogen og tunnelpåslag W. 
Store deler av området fra 
Snubba til Bogen er 
nedslagsfelt for 
Østervikelva, som er et 
varig verna vassdrag (påvist 
elvemusling). Leveområde 
for gaupe og Glefjellet er 
yngleområde for Orrfugl. 
 

Middels til høyt potensiale for hittil ukjente 
kulturminner fra jernalder og middelalder i 
Bogen. Flere kjente samiske kulturminner 
rundt Snubba (gammetufter). Middels til høyt 
potensial for hittil ukjente kulturminner fra 
flere tidsperioder. Kunnskapsgrunnlaget er 
varierende, men godt langs eksisterende veg 
i Snubba.  
 
 
 
 

En øvre justert trase gjennom 
Dragvik vil være et mer 
trafikksikkert alternativ. Tunnel 
ST og WR og delvis omlegging av 
veg forbi sentrum er et godt 
alternativ når det gjelder 
trafikksikkerhet. 
 
GS-veg i sentrum må vurderes. 

Marine avsetninger i Bogen og 
Lenvika. Mulig kvikkleire i 
Lenvika. Løsmasseforhold i 
Bogen må undersøkes. 
Steinskredhistorikk i området 
Dragvik-Bogen. 
Påhuggsforhold for tunnel ST 
må undersøkes. Må utredes 
nærmere.  

Det er 7 
brukonstruksjoner 
langs eksisterende 
veglinje mellom 
Snubba og Evenes 
flyplass. Alle disse 
må forsterkes eller 
fornyes med 
bakgrunn i lastklasse 
og/ eller 
føringsbredde, 
dersom eks. veglinje 
skal beholdes. 



Vegstandard og 
veglengde 

Naturressurser Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/byutvikling Behov for KU Måloppnåelse 

Vegklasse H2 eller U-
H2 i eksisterende 
trase og mulig 
omlegging i Bogen 
sentrum for å bedre 
trafikksikkerheten og 
kurvaturen. 
Vegklasse H3 med 
fartsgrense 90 km/t 
fra Bogen sentrum til 
Snubba. Hele 
strekningen har lav 
dekkelevetid pga 
dårlig drenering. 
Strekning med dårlig 
geometri. Utbedring 
eller omlegging for 
høyere standard. 
 

Ikke sentralt område 
for rein i Bogen, men 
må etablere løsning 
for å drive reinen 
over vegen.   
 

Omfattende 
trafikksikkerhets-
tiltak for å 
begrense 
avkjørsler. 
Alternativet fra 
Bogen til Snubba vil 
være enkelt å 
gjennomføre i 
anleggsfasen. 

Ny veg bør legges litt til 
siden for eksisterende 
veglinje for effektiv 
trafikkavvikling i 
anleggsperioden. 
Dagens veg 2015 viser ÅDT 
på 2200 fra flyplassen til 
Snubba. Fremskrevet til 
2050 med konsept 2 er 
ÅDT 2800 på strekningen. 

Dragvik-Bogen: En øvre trase med tunnel ST 
vil være bedre ift arealbruk og føre til mindre 
konflikt med bebyggelse og utearealer. 
Bogen-Snubba: Tunnelalternativet er å 
foretrekke pga arealknapphet. Alternativet 
vil gi liten eller ingen inngrep i boliger, 
hager og uteareal. Ved tunnel unngår man 
konflikt med blant annet skole og kirkegård. 

⋅ Krysningsløsninger for rein 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Nærmiljø/lokalmiljø 
⋅ Landskap 
⋅ Naturmangfold 
⋅ Trafikksikkerhet/tungtransp

ort 
⋅ Geoteknikk/grunnforhold 

⋅ Alternativet vil sannsynligvis gi best 
måloppnåelse, ved at vegklasse H2/H3 kan 
opprettholdes på store deler av strekningen. Med 
fartsgrense 90 km/t fra dagens 90-sone i Snubba 
til Dragvik vil gi god måloppnåelse. 
 

⋅ Muligens litt høyere kostnader med 
tunnelalternativene ST og WR fremfor utbedring av 
eksisterende trase. 

 
⋅ Alternativet fra Dragvik til Snubba vil være enkelt 

å gjennomføre i anleggsfasen. Større sikkerhet 
mtp kostnader ved trase 2. 

KONKLUSJON:  
Det anbefales å gå videre med alternativet.    
En justert øvre trase via tunnel mot Bogen, og videre omlegging av vegen fra Bogen sentrum og i tunnel mot Snubba. Tunnelalternativene vil være mest fremtidsrettet, og mest ønskelig ut fra merknader 
mottatt i høringen. Også mest fordelaktig med tanke på konflikter med bebyggelse, utfartsområder, arealknapphet, rasfare og trafikksikkerhet. Alternativet gir muligens litt høyere kostnader. Vegklasse 
H2/H3 og fartsgrense 90 km/ t på størsteparten av strekningen gir god måloppnåelse.  

 

  



 
Forkastet alternativ 
 

 
Alternativ 2.6 og 2.4 med sjøfylling i Bogen sentrum, og videre utbedring av eksisterende veg, 
trase, fra Bogen til Snubba. 

Nøkkelfakta om tiltaket/alternativet   
• Fra Dragvik til Bogen innebærer tiltaket utvidelse av eksisterende veg med sjøfylling med et par mindre broer innerst i Bogen. 
• Alternativet vil bli liggende i forkant av bebyggelsen og kan oppfattes som en fysisk og visuell barriere. 
• Sjøfylling vil gi god måloppnåelse, mindre støy og betydelig bedre trafikksikkerhet.  
• Alternativet innebærer utbedring av eksisterende veg fra Bogen til Snubba, som vil kreve omfattende trafikksikringstiltak. Stor 

usikkerhet til kostnadene. Begrenset måloppnåelse. 

Nærmiljø/friluft Landskap Naturmangfold Kulturmiljø Trafikksikkerhet Geofag Bru 

Sjøfylling i Bogen:  
Ved å bygge m sikres 
vannutskifting og 
adkomst for båter. 
Fylling vil gi skjermet 
havn for småbåter.  
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba:  
Vil komme i konflikt 
med bebyggelse og 
utearealer, støy. 

Sjøfylling i Bogen:  
Terrenginngrep. Ny trase i forkant av 
bebyggelsen kan oppfattes som en fysisk 
og visuell barriere. 
 
Utbedring av eksisterende veg Bogen-
Snubba: 
Flere store terrenginngrep og 
breddeutvidelse og utretting vil forsterke 
og fremheve disse ytterligere. Varig 
påvirkning på landskapet. 

Sjøfylling i Bogen:  
Bogenvassdraget til 
Strandvatnet er 
førende av anadrom 
laksefisk. En sjøfylling 
kan komme i konflikt 
med naturmangfold. 
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba: Veg 
nær strandsonen. 

Middels til høyt potensiale for hittil 
ukjente kulturminner fra jernalder og 
middelalder i Bogen. Flere kjente 
samiske kulturminner rundt Snubba 
(gammetufter). Middels til høyt 
potensial for hittil ukjente 
kulturminner fra flere tidsperioder. 
Kunnskapsgrunnlaget er varierende, 
men godt langs eksisterende veg i 
Snubba.  
 

Sjøfylling i Bogen:  
Alternativet vil gi økt trafikksikkerhet 
og begrense soner med lav 
fartsgrense sammenlignet med en 
utbedring av eksisterende trase. 
Gjennomgangstrafikk ledes bort fra 
sentrum og bebyggelse. 
Utbedring av eksisterende veg 
Bogen-Snubba: Nødvendig å bygge 
flere kilometer med gang- og 
sykkelveg og adkomstveger for å 
begrense antall avkjørsler og bedre 
trafikksikkerheten. 
Trafikkavvikling i anleggsperioden vil 
bli svært utfordrende. 

Sjøfylling i Bogen:  
Krever geotekniske 
undersøkelser. 
Mulig ustabile 
grunnforhold. 
 
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba: 
Krever 
undersøkelser. 

Sjøfylling i Bogen:  
Krever flere bruer. 
 
Utbedring av eksisterende veg 
Bogen-Snubba: 

Vegstandard og 
veglengde 

Reindrift Kryss/tilknytning Trafikk 
 

Arealbruk/ stedsutvikling 
 

Behov for KU Måloppnåelse  
 

Sjøfylling i Bogen:  
Vegstandard H2/H3 
eller U-H2. Veg utenom 
bebyggelse gjør at 
fartsgrensen kan heves. 
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba: Grunnet 
støy og trafikksikkerhet 
kan trolig ikke 
fartsgrensen settes opp 
på store deler av 
strekningen uansett 
tiltak. 

Sjøfylling i Bogen:  
 
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba: 

Sjøfylling i Bogen:  
 
Utbedring av 
eksisterende veg 
Bogen-Snubba:  

Dagens veg 2015 viser 
ÅDT på 2200 fra 
flyplassen til Snubba. 
Fremskrevet til 2050 
med konsept 2 er ÅDT 
2800 på strekningen. 

Sjøfylling i Bogen:  
Utretting av kurvatur mot sjøen kan 
trolig løses uten at det berører 
boliger og næringsbygg.  
Utbedring av eksisterende veg Bogen-
Snubba: Konflikt med bebyggelse og 
utearealer. Nødvendig med god 
tilrettelegging for myke trafikanter. 

⋅ Krysningsløsninger for rein 
⋅ Kulturmiljø 
⋅ Nærmiljø/lokalmiljø: utrede 

konflikter i forb. med støv/ støy, 
nærhet til veg 

⋅ Landskapsbildet i forhold til 
fragmentert landskap 

⋅ Naturmangfold 
⋅ Trafikksikkerhet/tungtransport 

Geoteknikk/grunnforhold 

Sjøfylling i Bogen:  
God måloppnåelse, litt mindre støy og betydelig bedre 
trafikksikkerhet. 
Stor usikkerhet knyttet til grunnforhold og kostnader. 
 
Utbedring av eksisterende veg Bogen-Snubba: 
Grunnet støy og trafikksikkerhet kan trolig ikke 
fartsgrensen settes opp på store deler av strekningen 
uansett tiltak, noe som gir begrenset måloppnåelse. 



 

KONKLUSJON:  
Alternativet utredes ikke videre. 
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