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HÅLOGALANDSVEGEN FISKEFJORDEN 

Forord 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §3-7 har Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for E10 i 

Fiskefjorden, parsell 8.  Reguleringsplanen er en del av OPS-strekningen E10/ Rv85 Tjeldsund – 

Gullesfjordbotn – Langvassbukt. Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet.  

Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet. 

Plandokumentet inneholder en beskrivelse av tiltaket og en vurdering av virkninger og konsekvenser av 

endringene.   

Reguleringsendringen består av følgende deler: 

• Plankart og bestemmelser for Fiskefjorden, parsell 8

• Planbeskrivelse

Statens vegvesen Region nord 

Juni 2018 

Figur 1: Utsikt mot Rundfjellet og Norddalen.  Foto: Unni Kufaas  
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HÅLOGALANDSVEGEN FISKEFJORDEN   

1 Innledning 

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

Det ble varslet oppstart av reguleringsendringer av vedtatt plan den 4. desember 2017 på strekningen 

Kåringen-Fiskefjorden. Høringsfristen var 5. januar 2018. Årsaken til endringene er dårlige 

grunnforhold som medførte tre lange og kostnadskrevende bruer i statlig vedtatt reguleringsplan. Disse 

kostnadene var ikke med når kostnadsrammen til prosjektet ble beregnet, og Statens vegvesen må 

derfor kutte kostnadene på strekningen Kåringen-Fiskfjorden.  

Det presiseres at reguleringsendringene gjelder en endring av en del av den statlig vedtatte 

reguleringsplanen for Halogalandsvegen. Reguleringsendringen som omtales i det videre i denne 

planbeskrivelsen gjelder området i Fiskefjorden i Tjeldsund kommune. 

For grundigere omtale av prosjektets og reguleringsplanens bakgrunn, overordnede forutsetninger, 

fullstendig planbeskrivelse og konsekvensanalyse med mer, vises det til vedtatt statlig reguleringsplan 

for Hålogalandsvegen. 

Planendringene for Fiskefjorden er omtalt i denne planbeskrivelsen og er vist på vedlagte plankart med 

bestemmelser.  

 

1.1 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21. mars-2. mai 2018 på 

følgende steder: 

 Tjeldsund kommune, Tjeldsund rådhus, Tjeldøya 

 Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 

 Internett:  

o www.vegvesen.no/ halogalandsvegen 

o www.tjeldsund.kommune.no 

 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Harstad Tidende, Fremover, Bladet Vesterålen, Lofotposten 

og Vesterålen Online. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget ble 

samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

I høringsperioden ble det mottatt til sammen 10 merknader og innspill. Statens vegvesen har laget en 

oppsummering av innkomne merknader som er vedlagt plandokumentene. Merknadene var av en sånn 

art at det ikke ble behov for justering av planforslaget før oversendelse til Lødingen og Tjeldsund 

kommune for politisk behandling.  

Kommunens vedtak kan påklages Miljøverndepartementet iht. Plan- og bygningslovens §12 -12. 

Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuelle klage stiles til Fylkesmannen og 

sendes til kommunen.  

2 Bakgrunn for planendringen 

2.1 Bakgrunn for reguleringsendringene 

Reguleringsendringene gjennomføres for å kutte kostnader og redusere risikoen. I Djupfesthamn 

(parsell 6) og Forvika (parsell 7) i Lødingen kommune ble det i planarbeidet avdekket dårlige 

grunnforhold som medførte at planlagte sjøfyllinger for ny veg måtte erstattes med bruer på hhv ca 

380 og 150 meter.  

Den regulerte løsningen ble betydelig mer kostbar enn opprinnelig anslått. Kostnadsrammen gitt i 

Nasjonal Transportplan 2018-2029 er overskredet og det ble nødvendig å redusere kostnadene med 

om lag 500 mill NOK. Det er i tillegg risiko for grunnbrudd og store utrusninger av løsmasser i sjø ved 

bygging av de regulerte løsningene.  

I tillegg til omreguleringene i Djupfesthamn og Forvika er det besluttet å omregulere tilkoblings veg 

mellom eksisterende veg og ny E10 i Fiskefjorden (parsell 8) i Tjeldsundkommune. Samt en innkorting 

av lengden for tunnelen mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden (parsell 5) i Lødingen og Tjeldsund 

kommuner. Begrunnelsen for dette er å redusere kostnadene med sikte på oppnå ca 500 mill i samlet 

kostnadsreduksjon.   

I Fiskfjorden gjelder reguleringsendringen i tillegg utvidelser av rigg- og deponiområder som følge av 

at planlagt sjødeponi i Fiskefjorden ble tatt ut av den statlige reguleringsplanen etter innspill i 

høringsfasen. Behovet for økt deponikapasitet forsterkes ved at de planlagte sjøfyllingene i 

Djupfesthamn og Forvika også falt bort.  Plangrensene i Fiskefjorden er utvidet for å få med ulike 

hensynssoner knyttet til naturmiljø, flom og ras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/
http://www.tjeldsund.kommune.no/
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HÅLOGALANDSVEGEN FISKEFJORDEN   

3 Planprosess og medvirkning 

Statens vegvesen har gitt informasjon om planarbeidet slik at alle parter har hatt mulighet til innsikt i 

planarbeidet. 

 

2017/2018 

 22.11.2017 Oppstartsmøte reguleringsplan med Tjeldsund kommune 

 18.12.2017 Møte med sektormyndighetene 

 23.01.2018 Møte med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 

 01.02. 2018  Befaring med Kanstadbotn/ Vestre Hinnøy og Kongsvikdalen reinbeitedistrikt 

 

Det vises også til kap. 9 og sammendrag av innkommende merknader i forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn av reguleringsendringen. 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 

Reguleringsplaner  

Vedtatt reguleringsplan med konsekvensutredning for E10/rv. 83/rv 85. Hålogalandsvegen. 

5 Beskrivelse av prosjektet  

5.1 Fiskefjorden 

5.1.1 Beliggenhet  

Planområdet omfatter dagsonen i Fiskefjorden, i henhold til vedtatt reguleringsplan for 

Hålogalandsvegen.  Eksisterende E10 følger kysten under bratte fjellsider. Figurene under viser statlig 

vedtatt reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen. 

 

5.1.2 Planområdet 

Planområdet er utvidet i både øst- og vestlig retning. Dette for å tilrettelegge for mer anleggs- og 

riggområder, og for etablering av et deponi på østsiden av ny E10. I det følgende beskrives E10/rv.83/ 

rv.85 Hålogalandsvegen eksisterende forhold for de utvida områdene, og der endringer vil påvirke 

dagens situasjon. For fullstendig beskrivelse av dagens situasjon vises det til statlig vedtatt 

reguleringsplan for Hålogalandsvegen og delrapport for parsell 8.  

 

For beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet når det gjelder trafikkforhold, trafikktall, 

trafikksikkerhet og teknisk infrastruktur vises det til kap. 5, s 6 og 7 i delrapport for E10 Fiskefjord – 

Kongsvik og vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen. 

 

 

 
 

Figur 2: Utsnitt fra vedtatt reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen, parsell 8 og Fiskefjorden. Stiplet 

blå linje viser grense for utvida planområde og de viktigste reguleringsendringene for Fiskefjorden.  

 

 

 

 

 

Anleggs- og 
riggområde 

Anleggs- og 
riggområde 

Deponi 
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5.1.4 Landskapsbilde 

Skålformet landskapsrom innerst i Fiskefjord, en avstikker fra Tjeldsundet. Delområdet har en markant 

geografisk avgrensing med bratte fjellsider på tre sider og åpner seg mot fjorden. Landskapets 

hovedformer er bratte og dramatiske, og stuper ned mot Fiskefjord og fjordbotnen. Den øverste delen 

av fjellsidene er preget av nakne flog og tydelige rasvifter. I de slakere partiene nærmere fjordbotnen er 

steinurer og blokkmark dekket av et frodig skogsbelte. Fjordbotnen er slakt skrånende med mot 

Fiskefjord. En rekke mindre elver slynger seg gjennom landskapet og danner ravinepregede elvedaler i 

morenedekket.  I nord og vest er delområdet preget av tett skog, mens landskapet i øst og sør mot 

fjorden består av en mosaikk av dyrkamark, spredt bebyggelse, mindre skogklynger og naust langs den 

naturlige strandlinjen. Fiskefjord er i dag ubebodd, og husene benyttes som fritidsboliger. Både 

bebyggelsen og innmarka fremstår likevel som godt vedlikeholdt, og gjør landskapet variert og lesbart. 

Delområdet preges av flere store terrenginngrep og tekniske installasjoner. Flere grustak, både 

nedlagte og i aktiv drift er godt synlige. Uttak av grus har endret landskapet i dalbotn, men man kan 

fortsatt se restene etter opprinnelig terreng. En høyspentlinje passerer tvers gjennom delområdet. 

Dagens veg ligger tett opptil strandsonen og utgjør en fysisk og visuell barriere. Området i Fiskefjord er 

vurdert til å ha liten/middels verdi.  

 

 

Figur 3: Landskapet i Fiskefjorden 

 

5.1.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Bebyggelsen og jordbruksområdene ved Fiskefjord innehar gode kvaliteter for nærmiljø/friluftsliv. 

Fiskefjorden er viktig utgangspunkt for turgåere opp til attraktive turområder opp Sørdalen og videre 

inn til merkede turløyper sommer og vinter over Bolfjellet til Toralfsbu og Håkonsbu, eller til 

Kanstadbotn. Deler av nærmiljøet berøres av reguleringsendringene gjennom etablering av deponi øst 

for ny E10.  

 

5.1.6 Naturmangfold 

Det er ikke registrert truede arter eller naturtyper i eller nær planområdet. Det er hekkelokalitet for 

kongeørn og tårnfalk i nærliggende område. Det er registrert fiskemåke og sivspurv (begge nær truet) i 

området. Det er et område registrert som geologisk arv i Fiskefjorden. Dette samsvarer med de store 

løsmasseforekomstene og er angitt å ha lokal verdi. Det er for øvrig ingen andre registreringer av 

særskilte naturverdier som blir berørt av reguleringsendringen. Dette er basert på utsjekk av 

tilgjengelige databaser som NGU sine kartverktøy (berggrunn, løsmasser og geologisk arv), naturbase 

(verneområder, naturtyper og arter), vassdragsatlas og vanninfo (anadrom fisk og vannkvalitet), 

artsdatabanken med artskart (artsobservasjoner med rødlistestatus) og nordlandsaltas inkludert arter 

unntatt offentlighet.  

 

Kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet anses som tilstrekkelig god i forhold til sakens 

karakter og potensiale for skade på naturmiljø, jamfør Naturmangfoldloven § 8.  

 

5.1.7 Kulturmiljø  

Det er definert ett kulturmiljø i Fiskefjorden, og dette er vurdert til å ha liten verdi. Kulturmiljøet 

innehar kulturminneverdier tilknyttet ferdsel, samisk aktivitet og fangst. 

 

5.1.8 Naturressurser  

Det finnes flere jordbruksarealer i Fiskefjorden, men utvidelsen for reguleringsendring berører ingen av 

disse. Deler av skog med middels bonitet berøres av utvidelsen i øst. (Kilde: NIBIO arealinformasjon) 

 

5.1.9 Andre naturressurser 

To store grus- og pukkforekomster er registrert innerst i Fiskefjorden både på land og i sjø (NGU), på 

hver sin side av Oselva. For to mindre areal innenfor forekomsten er det registrert to massetak. Det ene 

er nedlagt, mens den andre har sporadisk drift. I følge Tjeldsund kommune tas det ikke ut masser i 

noen av dem i dag. Begge forekomstene, med unntak av det ene masseuttaket sør for Oselva, er vurdert 

som viktige. Bruddene er i dag synlige i dagen og det går driftsveger opp til dem.  

Grus- og pukkforekomst i Fiskefjorden er grusdelta med skrå- og topplag av godt sortert grus og sand. 

Tidligere har det vært tatt ut store mengder masser, og det har også vært produsert betydelige 

mengder asfalt blant annet til E10. Det har vært uttak flere steder i forekomsten og noen er planert og 

nedlagt 
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HÅLOGALANDSVEGEN FISKEFJORDEN   

5.1.10 Reindrift 

Flere funksjonsområder for reindrift ligger innenfor, grenser til eller ligger i nærheten av det utvida 

planområdet. Flere viktige eldre flyttleier og beiter finnes rundt Fiskefjorden, spesielt litt opp i 

terrenget. Reinen trekker også ned mot sjøen fra Sørdalen. 

 

5.1.11 Grunnforhold 

Geoteknikk 

Utførte grunnundersøkelser viser sand med noe innslag av grus. 

 

Geologi 

Berggrunnen består av grovkornet granitt med svak foliasjon. I tillegg er det 2 - 3 sett med 

strukturer/sprekker. Kvartærgeologisk er det en viktig geotop (glasifluvial terrasse) i området som bør 

vernes/unngås inngrep i. Denne finnes vest for trase, i profil 150 - 400. Geotopen er også i skredutsatt 

område. 

 

Skred- og drivsnøforhold 

Fjordbotn i Fiskefjorden har særlig fare for at ulike typer skred kan nå den planlagte nye vegtraséen. 

Fjellsidene er relativt skogkledt, som tyder på lav aktivitet med større skred. Men også åpne skredgater 

viser skredaktivitet med både snøskred og steinsprang i østsiden av Bollfjellet og Hestfjellet. En del ur 

viser også historisk noe steinsprang-aktivitet.  

Langs Kjerringelva og Oselva er det fare for en del vannrelaterte skred som flom – og sørpeskred. For 

vegprosjektet er særlig sørpeskred ned langs Oselva det viktigste hensynet. Sørpeskred kan løsne fra 

Oselvvatnet på nivå 325 moh og få utløp ned langs Oselva.  

For bygge- og anleggsfasen er det viktig at det gjøres en detaljert supplerende vurdering av skredfare 

og eventuelle hensyn til skred i forhold til sikkerhet. Dette kan bl.a. berøre areal avsatt til midlertidig rigg 

–og deponiområder i reguleringsplanen, og dette er tatt inn som hensynssoner/faresoner skred. 

Det må gjøres vurdering av fare for både snø- og steinsprang for anleggstrafikken i byggefasen.  

 

5.1.12 Brukonstruksjoner 

På dagens E10 langs sjøen forbi Fiskefjorden er det totalt to bruer som krysser elver; 18-2269 Dalelva 

og 18-673 Oselv (Kjerringelva og Oselva samles nedstrøms krysning for ny E10 trasé) 

 

 

 

 

6 Endringer  

Endringene innebærer: 

 Ny rv. 85 legges om og krysser Dalelva i bru lengre sør, og nærmere dagens E10 enn i statlig 

vedtatt plan 

 Utfartsparkering på nordsiden av Dalelva flyttes til kollektivknutepunkt 

 Utfartsparkering på sørsiden av Dalelva flyttes, og tilknyttes Rv.85 

 Det etableres skredvoll i tilknytning til utfartsveg 

 Utfartsveg flyttes, og tilknyttes kollektivknutepunkt 

 Utvida anleggs- og riggområder 

 Nytt deponi 

 

 

Figur 4: Plankart – reguleringsendringer for Hålogalandsvegen  
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6.1.1 Endringer i planbestemmelsene for deler av parsell 8 

Uthevet gul farge viser tekst som er tatt inn i planbestemmelsene 

5.5 Kombinert formål for samferdselsanlegg og/ eller teknisk infrastrukturtraseer (o_SKF)  

Området o_SKF er kombinert areal for kollektivknutepunkt og offentlig utfartsparkering. 

Kollektivknutepunktet skal utformes etter Statens vegvesens håndbok N100, «Veg- og gateutforming». 

Innenfor feltet tillates det etablert konstruksjoner og utstyr med direkte tilknytning til formålet, 

herunder leskur, overbygde sykkelstativ, informasjonstavler, mm. Jf. PBL 12-7,1. ledd nr. 1.  

 

5.6 Parkeringsplasser/ utfartsparkering (o_SPP1 )  

Arealet kan nyttes til offentlig utfartsparkering. Sti tilknyttet utfartsparkeringen skal opparbeides og 

følge over tunnelportal i området mellom kote 0 og 50.  

 

9.1 Anleggs- og riggområder 

Midlertidig anleggs- og riggområde L1 #1-#4, #6 og #18 

Området kan benyttes som anleggs- og/eller riggområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Dette 

inkluderer midlertidig lagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Det skal ikke lagres 

maskiner, drivstoff og utstyr nærmere vassdrag enn 20 meter. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid 

skal områdene istandsettes og revegeteres tilbakeføres til angitt arealformål i planen. 

Innenfor området tillates oppføring av midlertidige bygninger. 

 

Terrenget skal ha varierende helningsgard og tilpasses terrengtype på stedet. Det tillates som 

hovedregel ikke skråninger brattere enn 1:2. Deponiområdene utformes ellers i tråd med skisser til 

«prinsipper for utforming» i Formingsveileder for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen, side 34.  

 

8.3 Faresone 

Faresone ras- og skredfare (H310 og H320)   

Faresone for flomskred/ steinskred (H310_1 og H310_3) og faresone for snøskred (H320_1) viser 

potensielle utløpsområder for skred som berører planområdet. For detaljer om skredområder inkludert 

løsneområder, skredbaner og skredtyper vises til fagrapporter for skred. 

 

 

8.4 Sone for særlig angitte hensyn 

 

Naturmiljø (H560_1) ved Oselva 

Arealet med flommarkskog skal sikres mot inngrep som endrer naturtypen. Flytting av masser og 

kanalisering av bekkeløp er ikke tillatt, annet enn nødvendige tiltak for å sikre vegfylling mot erosjon. 

 

Naturmiljø (H560_2) Geotop 

Innenfor hensynssone H560_2, Geotop (glasifluvial terrasse) er det ikke tillatt med inngrep eller tiltak 

Området skal stå urørt. 

 

 

 

Naturmiljø (H560_3) ved Dalelva 

Tiltak som kan endre de naturlige forholdene i elv og kantsone er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å fjerne 

kantvegetasjon langs elva annet enn nødvendig rydding for etablering av ny veg/bru og siktsone for 

denne 

Tekst som tas ut av planbestemmelsene 

 

Midlertidig anleggs- og riggområder, gjelder kun L1 #9 #10 #11 og #12 

 Innenfor området tillates oppføring av midlertidig bygninger. 

 

9.1 Anleggs- og riggområder 

Midlertidig anleggs- og riggområde L1 #1 - #17  

#2 Deponering til maks kotehøyde 50 (D10), #3 Deponering til maks kotehøyde 35 (D10) 

#4 Deponering til maks kotehøyde 33 (D10), #7 Deponering til maks kotehøyde 55(D12) 

#14 Deponering til maks kotehøyde 82 (D12) 

 

6.1.2 Tekniske forutsetninger 

Statens vegvesens håndbøker skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen av E10/rv. 83/ rv.85 

Hålogalandsvegen.  

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

 

Kjøreveger 

Standardklasse  Fartsgrense Minste tillatte 

horisontalkurveradius 

Maks stigning Dimensjonerende 

trafikk (ÅDT) år 2062 

Vegbredde 

(Kjørefelt + skulder) 

E10 H3 

 

90 km/t 450m 6% 2330 8,5m (3,25 +1m) 

Rv85 U-H2 

 

80 km/t 

60 km/t 

250m 

100 m 

6% 

6 % 

450 8,5m (3,25 +1m) 
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Brukonstruksjoner – endringer   

Ny veglinje ligger høyt i forhold til eksisterende terreng. I dalen renner det en stor elv (Dalelva) og to 

mindre elver, Kjerringelva og Oselva.  Reguleringsendringen innebærer at Rv85 legges om, og dette 

påvirker brulengden på Dalelva øst (Rv 85).  

 

Lengden av konstruksjonene vil variere utfra stedlige forhold og funksjon. Hovedprinsippet for Dalelva 

er å bygge brua slik at fyllingene ikke stenger igjen elvedalen, og at det er romslig med plass omkring 

vannstrengen. Oselva har vesentlig mindre vannføring og planlegges lagt i større rør med diameter 

3,5m gjennom vegfyllingen. Statens vegvesens håndbok N400 «Bruprosjektering» skal legges til grunn 

for utforming av konstruksjonene. 

 

Av plan og profiltegninger (C-tegninger i illustrasjonsheftet) fremgår plassering av bruene. For 

utforming av bruer og andre konstruksjoner vises det til «Brufagrapport for parsell 8» og 

«Formingsveileder for E10/rv.83/rv.85 Hålogalandsvegen».  

I tabellen under er det angitt total spennvidde for brua, men den totale konstruksjonslengden er i 

praksis lengre da vingene medfører et tillegg på ca. 7,5m i hver retning av landkarene. 

 

Tabell 1: Oversikt over nye konstruksjoner i Fiskefjorden 

Brunavn Kategori Profil  

 

Spennvidde 

[m] 

Type 

Dalelva vest (E10) Bru i linja 140 81 Bjelkebru i betong 

Dalelva øst (Rv85) Bru i linja 15888 35 Bjelkebru i betong 

*1 Antatt lengde for rør/kulvert på tvers av veglinje. 

 

6.1.3 Fravik fra vegnormalen 

Vegstrekningen vil i hovedtrekk oppfylle de nasjonale kravene til vegutforming. På et område er det 

søkt om fravik fra skal-krav i Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Fraviket gjelder størrelse på 

nabokurve på ny fv. 85 i Fiskefjorden. Vegdirektoratet har 02.03.18 godkjent søknad om fravik. 

 

6.1.4 TS – revisjon 

Det er utført en TS- revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor tegningshefte datert 30.01.18 ble benyttet 

som grunnlag. Avvik, feil og merknader som er framkommet er rettet opp og innarbeidet i planen. De 

forhold som påpekes utover det som er rettet opp tas til orientering eller vurderes innarbeidet i 

høringsperioden for planforslaget. 

 

6.1.5 Nærmere beskrivelse av planstrekningen og endringene 

Strekningen i Fiskefjorden som reguleringsendringen omfatter er 785 m (rv. 85). 

Reguleringsendringene innebærer ingen endringer av plassering av påhuggene P og r, eller lengden på 

portalene.   

 

Utsnitt fra statlig vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen  

Utsnittet viser kollektivknutepunkt og utfartsveg. Utfartsveg følger under ny bru for E10. 

 

Figur 5 Fra vedtatt statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen. Utsnitt fra C302, profil 0-750  

 

Utsnitt som viser reguleringsendring 

I reguleringsendringen er vegen lagt noe lavere i terrenget. Utfartsparkering A, er flyttet og lagt i 

tilknytning til kollektivknutepunktet. Utfartsparkeringen er koblet direkte til utfartsveg/ skogsbilveg.  

Rasvoll er etablert mellom utfartsveg/ skogsbilveg og ny E10.   

 

 

Figur 6: Fra reguleringsendring Hålogalandsvegen, Fiskefjorden. Utsnitt fra C302, profil 0-750. 

Viser utfartsparkering og utfartsveg tilknyttet kollektivknutepunkt. Rød sirkel viser plassering av rasvoll mellom ny 

E10 og utfartsveg/ traktorveg.  
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Utsnitt fra statlig vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen  

Utsnittet viser kryss ny Rv85 og eksisterende E10. Sirkel viser ny Rv85 i bru over Dalelva. 

Utfartsparkeringene er her plasser på begge sider av Dalelva, og er tilknyttet dagens E10. 

 

Figur 7: Fra vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen Utsnitt fra C301, Profil 15500 - 

16140  

 

Utsnitt fra reguleringsendring 

Ny rv. 85 er i reguleringsendringen lagt om og krysser Dalelva lengre sør, og nærmere dagens E10 enn i 

statlig vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen. Dette innebærer at lang bru over Dalelva er blitt 

90 m kortere, fra 125 til 35 meter i spennvidde.  Ny bru er innenfor rød sirkel i tegningen under. 

Utfartsparkering B er flyttet, og er plassert nær tilkoblingsveg rv85 mellom eksisterende og nye E10. Fra 

utfartsparkeringen skal det etableres en sti som følger langs elva, over tunnelportalen og mot Sørdalen.  

 

Figur 8: Fra reguleringsendring Hålogalandsvegen, Fiskefjorden. Utsnitt fra C301, profil 15400-16185 

Utfartsparkering tilknyttet tilførselsveg mellom dagens og ny E10. Ny, og kortere bru over Dalelva merket med rød 

sirkel.  

 

 

 

7 Konsekvenser av planendringen 

Planbeskrivelsen og delrapporter til vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 

Hålogalandsvegen omfatter en fullstendig konsekvensutredning (KU) på trafikk – og 

samfunnsøkonomiske prissatte tema, samt alle ikke-prissatte tema slik som landskapsbilde, 

naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser og reindrift.  

Det er videre utført vegstøyberegninger for gjeldende veglinje, samt utarbeidet 

fagutredninger/rapporter på fagtema som geologi, geoteknikk, skred og drivsnø, elektro og bru- og 

konstruksjoner.  

Konsekvensanalysen er utarbeidet i henhold til metodikken i håndbok V712, som bygger på prinsippet 

om vurdering av verdi og omfang som grunnlag for å fastsette konsekvens.  

 

7.1 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Ny forskrift om konsekvensutredning ble vedtatt 01.07.2017. Forskriften ligger til grunn når KU- 

plikten for omreguleringer av Hålogalandsvegen skal vurderes.  

Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. Forskriften § 

6, og planer som etter § 8 som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de har vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes er det 

ikke krav om planprogram  

 

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

Forskriften § 6 annet ledd bokstav a) og b) angir hvilke planer etter plan- og bygningsloven som alltid 

skal behandles etter forskriften, som skal konsekvensutredes og ha planprogram. Punkt a) omhandler 

krav om konsekvensutredning og planprogram for kommuneplanens arealdel, regionale planer, 

kommunedelplaner og områderegulering.  Under punkt b) framgår det at reguleringsplaner etter plan 

og bygningsloven for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.  

Reguleringsendringene vil ikke omfattes av § 6, annet ledd, bokstavene a) og b). Dette begrunnes i at 

vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen er en detaljreguleringsplan hvor konsekvensutredningen 

er gjort på tiltaksnivå. Tiltakene i reguleringsendringene vil heller ikke omfattes av vedlegg I, da 

investeringskostnadene for tiltakene i reguleringsendringene ikke vil være mer enn 750 millioner kr. (Jf. 

Vedlegg I, 7 e).  

Reguleringsendringene omfattes ikke av §6 som krever planprogram, men skal vurderes nærmere og 

konsekvensutredes dersom de har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  
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Forholdet til § 8 og vurdering av om konsekvensutredningsplikt utløses 

Forskriften § 8 omhandler planer der det kreves en nærmere vurdering av om 

konsekvensutredningsplikt utløses. I § 8, andre ledd, bokstaven b) framgår det at reguleringsplaner for 

tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  

Reguleringsendringene kommer inn under vedlegg II, punkt 10, bokstaven e) Infrastrukturprosjekter, 

og bygging av veier. Dette tilsier at det skal gjøres en vurdering av om tiltakene i reguleringsendringene 

krever konsekvensutredning jf. kriteriene i § 10.  

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

Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet, Lødingen kommune vurdert tiltaket opp mot § 9, 

og har kommet fram til at denne reguleringsendringen ikke vil medføre vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn. Følgelig vurderes det at reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning. Vurderingen ble tatt med bakgrunn i kjent kunnskap og vedtatt reguleringsplan 

med konsekvensutredning.   

Tidligere utredninger for ikke- prissatte konsekvenser 

Varsel om planstart for Hålogalandsvegen ble kunngjort 13.10.2015. For å sikre muligheten til å justere 

trasevalget dersom utfordringer innenfor geologi, grunnforhold og ikke- prissatte konsekvenser, ble 

plangrensen satt med rikelig bredde på begge sider av traseen. Plangrensen definerte også 

undersøkelsesområdet for de ulike fagtema. Konsekvensutredningene for ikke- prissatte konsekvenser 

og andre undersøkelser som er vedlegg til vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen er gjort 

innenfor undersøkelsesområdet.   

Som en del av arbeidet med reguleringsendringene er det gjort faglig oppdaterte vurderinger av de 

samme temaene som ble vurdert i arbeidet med vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 

Hålogalandsvegen. Disse faglige vurderingene er gjengitt i dette kapittelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Vurdering av virkninger av tiltaket  

Landskapsbilde 

 

Figur 9: Planområdet Fiskefjorden sett mot nord. Foto: Ulf-Håkon Stoltz  

 

Reguleringsendringene omfatter endringer i kurvaturen for ny tilførselsveg mellom dagens og ny E10. 

Tilførselsvegen krysser Dalelva lengre øst enn i statlig vedtatt plan, og brua over Dalelva blir kortere. 

Brua vil ligge parallelt med dagens E10, og avstanden er også nærmere dagens E10 enn i statlig vedtatt 

plan. Området blir preget av flere parallelle veger som ligger relativt nær hverandre. Dette vil sammen 

med tiltaket for øvrig fragmentere landskapet og danne noe større barrierer mellom strandområdene og 

friluftsområdene bakenfor enn ved statlig vedtatt plan.  

Deponienes plassering og størrelse vil være lik statlig vedtatt plan. Unntaket er et nytt deponiområde 

som plasseres nord for Oselva på østsiden av ny E10. Deponiene vil danne nye landskapsformer som vil 

kunne ha stor virkning på opplevelsen av landskapsbildet i fjordbotnen. Det vil særlig gjelde inntil 

områdene blir revegetert med naturlig vegetasjon og skog. Avbøtende tiltak vil være i størst mulig grad 

å tilpasse deponiene til opprinnelig terreng og i tråd med prinsipper for utforming som vist i 

formingsveilederen. 

Det etableres en ny skredvoll på vestsiden av ny E10, og mellom denne og utfartsveg til Sørdalen. 

Denne vil bli et nytt og fremmed element i dette landskapet, men med en myk terrengtilpasning og 

naturlig revegetering vil den ikke ha særlig negativ virkning på den totale landskapsopplevelsen.   

Områdene for deponier og skredvoll må behandles særskilt i YM-plan og i en overordnet rigg- og 

marksikringsplan. 

 

Anleggs- og riggområdene er utvidet på begge sider av tunnelpåhugg r, mot Kongsvikdalen. For 

avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfasen vises det til delrapport for statlig vedtatt plan for 

Hålogalandsvegen.  

For nærmere beskrivelse av omfang av tiltaket, konsekvenser og avbøtende tiltak vises det til statlig 

vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.  
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Nærmiljø og friluftsliv 

Reguleringsendringene innebærer ingen endrede forhold for nærmiljø og friluftsliv. Dette gjelder 

forholdet til støy, forstyrrelser og barrierevirkninger.  

 

 
Figur 10: Planområdet Fiskefjorden sett mot vest og turområder i Sørdalen. Foto: Ulf-Håkon Stoltz 

 

Tilgangen til turområder, Bolfjellet og Sørdalen opprettholdes gjennom etableringen av 

utfartsparkeringen og tilgang til turområder via utfartsveg og sti.  Utfartsparkering etableres i 

tilknytning til tilførselsveg mellom eksisterende og ny E10. Sti følger fra utfartsparkeringen, over 

tunnelportalen og videre inn mot Sørdalen. I tilknytning til kollektivknutepunktet etableres 

utfartsparkering som er tilknyttet utfartsveg/ driftsveg.   

 

Omfang av negativ påvirkning i anleggsfasen, og forlag til avbøtende tiltak vil være den samme som i 

statlig vedtatt reguleringsplan.  

 

Rikspolitiske retningslinjer  

Planforslaget vil ikke medføre noen store konsekvenser for barn og unge, sammenlignet med statlig 

vedtatt reguleringsplan og dagens situasjon. Tilgjengeligheten til eksisterende nærtur- og 

friluftsområder opprettholdes, gjennom etablering av nye utfartsparkeringer og stier under ny E10.  

 

Naturmangfold 

Reguleringsendringen gir inngrep og dermed varig skade på en del av registrert naturtype 

flommarkskog selv om det forsøkt å skjerme denne så langt det lar seg gjøre når en skal legge fylling 

forbi. Det er lagt hensynssone natur over den delen av naturtypen som ikke blir varig påvirket. Den 

nederste delen av lokaliteten er innenfor anleggsbeltet og det er viktig at tiltak som å lede vann under 

anlegget tilbakeføres til naturtilstand etterpå slik at de økologiske funksjonene i naturtypen kan 

fungere etter ferdig anleggstid. Det sentrale er da at flombekkene får leve sitt naturlige liv som i dag, 

med stor grad av masseflytting og graving av nye flomløp på arealet ovenfor den tiltenkte fyllinga. Rett 

i overkant av ny fylling må vannet nødvendigvis må kontrolleres og samles i ett eller to løp.  

 

Det er lagt anleggsbelte over Oselva nedenfor (øst) for vegfyllinga. Dette er fordi det blir nødvendig å 

anlegge midlertidig veg når tunnelmasser skal kjøres ut og til deponi øst for Oselva. Deponiet er 

avgrenset med en sone mot Oselva som skal stå urørt. 

 

For de registrerte artene eller registrert grusforekomst (som kvartærgeologisk element) har ikke 

endringen noen varig betydning. I anleggsfase vil nærliggende hekkelokaliteter trolig ikke bli brukt på 

grunn av støy og uro. Det er lagt hensynssone over en særlig viktig del av geotopen og et myrparti for å 

skjerme dette mot inngrep. 

 

Vurdering av naturmangfoldlovens (nml) bestemmelser 

Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig god i forhold til sakens 

karakter og potensiale for skade på naturmiljø, jamfør nml § 8. Det er ikke registrert skadelige, 

fremmede arter i området. Statens vegvesen anser kunnskapen om naturtyper, arter, vannmiljø og 

effekter av tiltaket i planområdet som god. Ut over bruk av naturareal i anleggsfase og virkning på 

arters bruk av området (herunder elg) i anleggsfase er det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig 

skade på økosystem, naturtyper, vegetasjon, flora eller geologisk verneverdige områder.  

 

Noe av naturtypen flommarksskog vil gå tapt som følge av fylling og kanalisering av vann her, men 

hoveddelen blir urørt. Areal med flommarkskog er noe større enn angitt naturtype. Føre‐var prinsippet i 

naturmangfoldloven § 9 kommer ikke til anvendelse og tiltaket gir heller ikke økt belastning for 

naturverdier jamfør naturmangfoldloven § 10. Hensyn til natur i anleggsbeltet skal bakes inn i Ytre 

Miljøplanen, jamfør nml §§ 11 og 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

  

Figur 11: Planområdet Fiskefjorden sett nord. Foto: Unni Kufaas  
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Kulturmiljø  

Kulturminnene i Fiskefjorden er vurdert å ligge utenfor området som berøres av reguleringsplanen. 

Omfang og konsekvens er derfor ikke vurdert.  

 

Naturressurser  

De viktigste jordbruksarealene innenfor planområdet i Fiskefjorden berøres ikke av 

reguleringsendringene. I planforslaget er avsatt det som er ansett å være nødvendig areal til vegformål 

og anleggs- og riggområder. Det stilles i bestemmelsene krav om at arealer som er benyttet til 

anleggs- og riggområder, innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal istandsettes, revegeteres og 

tilbakeføres til angitt formål i planen, landbruk (L). 

 

For nærmere beskrivelse av naturressurser, konsekvens og avbøtende tiltak vises det til delrapport, 

parsell 8 i statlig vedtatt reguleringsplan 

 

Reindrift 

Reguleringsendringen endrer ikke forholdene for reinen vesentlig. Det meste av endringene omfatter 

områdene mellom ny E10 og sjøen. For å tilrettelegge for reintrekk fra Sørdalen tilrettelegges det for 

passasje under bruene langs Dalelva. I tillegg til lange tunnelportaler, skal det ikke etableres skjæringer 

som er til hinder for reinen. Langs dagens E10, og for tilførselsveg til ny E10 skal det etableres slake 

vegskråninger uten autovern. Dette gir åpning for at reinen kan trekke ned mot sjøen.  

For å hindre at reinen krysser E10, og velger å trekke over tunnelportalene, skal det etableres 

reingjerde parallelt med E10, på oversiden av denne. I bestemmelsene stilles krav til 

Miljøoppfølgingsprogram, MOP. Antall og plassering av gjerder vil være tema i denne.   

 

Massehåndtering 

Reguleringsendringen innebærer etablering av ett nytt deponi i Fiskefjorden. Deponiet er plassert på 

østsiden av ny E10, og på nordsiden av Oselva.  Det vises til plankart og egne bestemmelser for 

deponiområdene i Fiskefjorden.    

 

Geologi 

Det vil ikke være behov for spesielle sikringstiltak. 

Kvartærgeologisk er det en viktig geotop (glasifluvial terrasse) vest for ny E10, i profil 150 - 400. 

Området er avsatt med hensynssone, sone for særlig angitte hensyn, og det er ikke tillatt med inngrep 

eller tiltak som kan endre de naturgitte forholdene her. Terrassen ligger også i skredutsatt område, og 

inngår derfor i området merket i plankart med hensynssone/ faresone ras- og skredfare med tilhørende 

bestemmelser. 

 

Forhold rundt tunnelpåhugg 

Ingen endring i forhold til statlig vedtatt reguleringsplan. 

 

Geotekniske tiltak  

Basert på tidligere grunnundersøkelser vurderes sannsynligheten for behov av spesielle geotekniske 

tiltak som liten. Endelig vurdering blir presentert i den geotekniske rapporten etter ferdigstilte 

grunnundersøkelser. 

 

Skred- og drivsnøforhold 

Parsell 8 starter i Fiskefjordbotn med veg i dagen som krysser mellom to relativt lange tunneler.  

Generelt i Fiskefjordbotn er veg i dagen lagt med god avstand til skredutsatte fjellsider - på relativt 

høye fyllinger.  En har også unngått å legge utfartsparkeringer, kollektivpunkt o.l. på den noe 

skredutsatte innsiden av vegtraséen. 

Tiltak mot skred er planlagt med blant annet to skredvoller, en fangvoll mot snøskred på innsiden rett 

sør for kryssområdet, og en ledevoll for å unngå sørpe- og flomskred fra Oselva ved tunnelpåhugg 

nord i Fiskefjordbotn under Rundfjellet. Her vil også en lang tunnelportal bidra til skredsikring. I 

byggefasen er det her også aktuelt med rasfanggjerder mot steinsprang. 

Ny utbedret veg planlegges også med noe utslaking av fyllinger og minst mulig rekkverk med hensyn til 

drivsnø og snøfokk. 

 

Figur12: Fiskefjordbotn – skredsikring av tunnelpåhugg under Rundfjellet, Skredvoll/ledevoll lengde ca. 140m, høyde opptil 5m. 

3D-modell planlagt ny E10 til tunnel, sett mot nord. Grunnlag: 3D-Vegmodell v/Ø. Monsen, SVV pr. 11.5.2017. 
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7.3 Naboer 

Konsekvens når det gjelder berørt bebyggelse, innløsning av bebyggelse, støy og vibrasjoner er uendret 

fra statlig vedtatt reguleringsplan.  

 

7.4 Risiko og sårbarhetsanalyse  

Som en del av vedtatt statlig reguleringsplan for E10/rv.83/ rv.85 Hålogalandsvegen ble det 

gjennomført risikoanalyse for hele strekningen. Det vises til en egen ROS- rapport «Risikoanalyse 

Hålogalandsvegen – Parsell 8 Fiskefjord – Kongsvik». Den foreslåtte planendringen vil ikke påvirke 

konklusjonene fra ROS- analysen.  

 

8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Fremdrift og finansiering - utbyggingsrekkefølge 

Parsellene 5, 6, 7 og 8 i Lødingen og Tjeldsund kommuner som omfattes av omreguleringene inngår i 

prosjekt E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.  Stortinget har besluttet at prosjektet 

skal gjennomføres som Offentlig Privat Samarbeid, heretter kalt OPS-prosjekt.  Statens vegvesen vil 

inngå en kontrakt med en OPS-leverandør som skal prosjektere, finansiere, bygge, samt drifte og 

vedlikeholde veganlegget i 25 år fra vegåpning.  

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) med tilhørende Handlingsprogram 2018-2023 er prosjektet 

prioritert med planlagt byggestart i 2021. I NTP er prosjektet gitt en kostnadsramme på 8 400 mill 

2017-kroner, hvorav 7 400 mill i statlig finansiering og 1 000 mill i brukerfinansiering. 

Med bakgrunn i Handlingsprogrammet legger vi til grunn følgende fremdriftsplan: 

 Reguleringsendringer for kostnadskutt i Lødingen og Tjeldsund kommuner vedtas juni 2018 

 Lokalpolitisk behandling av brukerfinansieringen innen oktober 2018 

 Stortingsbehandling om finansiering og igangsetting innen juni 2019 

 Anskaffelse av OPS-leverandør med kontraktsignering innen desember 2020 

 Byggestart første halvår 2021 

 Vegåpning i 2025/2026 

Det er ikke besluttet utbyggingsrekkefølge for strekningene som inngår i OPS-prosjektet. Dette vil 

fastsettes i kontrakten mellom Statens vegvesen og OPS-leverandøren. I kontrakten vil også tidspunkt 

for vegåpning fastsettes, herunder også om det blir åpning av delstrekninger før hele strekningen 

åpnes. 

 

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det vil være liten risiko knyttet til ordinær trafikkavvikling i anleggsperioden på denne parsellen, da 

parsellen i hovedsak skal bygges ut i ny trasé. Trafikkavviklingen vil foregå på eksisterende veg. Noe 

anleggstrafikk på eksisterende veg må påregnes. Dert vil være noe risiko knyttet til trafikkavviklingen 

ved tilkopling mellom eksisterende veg og ny veg i Fiskefjorden.  

 

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

Sikker jobb i byggefasen (SHA) 

Reguleringsendringen vil ikke påvirke konsekvens for sikkerhet, helse- og miljø samt ytre miljø, og det 

vises derfor til omtale av temaene i statlig vedtatt reguleringsplan for E10/ rv. 83/ rv 85 

Hålogalandsvegen.  

 

Ytre miljø i byggefasen (YM)  

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

Hålogalandsvegen.  
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9 Sammendrag av innspill  

Nedenfor følger en oppsummering av innkommende merknader i forbindelse med høring og offentlig 

ettersyn av reguleringsplanen i perioden 21. mars-2. mai 2018. Det vises til fullstendig 

merknadsbehandling vedlagt reguleringsplanen med kopi av innsendte merknader. 

. 

Mimenr. Journalført Avsender Merknad Svar fra SVV 

208777-  02.05.2018 
Fylkesmannen i 

Nordland 

Fylkesmannen har med virkning fra 

01.01.2018 delegert myndighet til å 

samordne innsigelser fra regionale 

statsetater til kommunale arealplaner etter 

plan- og bygningsloven. Ingen innsigelser 

fra noen av disse, som evt. vil sende sine 

uttalelser direkte til kommunen.  

Tilfreds med at en er gått bort fra løsning 

med kryssing i Djupfesthamn.  

Fylkesmannen er skeptisk til 

samferdselsformål langs Dalelva.  

Mener tiltak mot skred og problematikk 

ved snøfall for parsell 6 og 7 er ivaretatt.  

 

Utvidelsen av samferdselsformål 

(annen veggrunn) langs Dalelva 

er gjort med bakgrunn i tilgang 

til elvestrengen og arealene 

tilknyttet denne, både i anleggs- 

og driftsperioden. Statens 

vegvesen mener 

planbestemmelsenes pkt. 8.3 

sikrer at naturlige forhold i elv 

og kantsone ikke tillates, og at 

viktig kantvegetasjon ikke 

fjernes.  

 

Merknaden menes ivaretatt. 

 

 

208777-29 30.04.2018 
Fylkesmannen i 

Troms 

Endringen berører ikke Troms fylke, derfor 

ingen uttalelse.  
Tas til orientering 

208777-26 20.03.2018 

Troms 

fylkeskommune, 

Stabssjef 

Ingen merknader 

Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208777- 

33 
11.02.2018 

Nordland 

fylkeskommune 

Så langt fylkeskommunen kan se, er ikke 

endringene i strid med regional politikk.  

 

Det vises til at Kartverket og Fylkesmannen 

i Nordland tilbyr fylkeskommunen 

kvalitetssikring av planer og publisering i 

Nordlandsatlas. Det bes om at kommuner 

og planleggere benytter seg av tjenesten. 

Planforslag med sosi –koder skal sendes; 

plannordland@kartverket.no. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse: Det vises til 

innspill datert 19.12.17, og videre dialog 

med Statens vegvesen. Dersom 

grunnforholdene tillater det starter 

Kulturminner i Nordland arkeologiske 

utgravninger i Forvika 22.05.2018. 

Kulturminnefaglig uttalelse vil derfor ikke 

foreligge før undersøkelser i Forvika er 

avsluttet og det foreligger en midlertidig 

rapport fra arbeidet.  

Kulturminner i Nordland har ingen 

merknader til endringsforslag i de øvrige 

parseller.  

 

Tas til orientering 

208777-23 11.04.2018 Forsvarsbygg Ingen merknader Tas til orientering  

208777-25 20.03.2018 
Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Kan ikke se at den foreslåtte revisjonen vil 

medføre nevneverdig påvirkning for de 

registrerte ressursene innenfor 

planområdet. Derfor ingen ytterligere 

merknader 

 Tas til orientering 

208777-22 03.04.2018 Harstad kommune Ingen merknader  Tas til orientering 

208777 - 

24 
18.04.2018 

Kanstadbotn 

utmarkslag v/ Tor 

Erik Bakke 

Kanstadbotn utmarkslag peker på at 

planområdegrensen er utvidet nordover, 

også i området ved tunnelinnslaget, og at 

denne utvidelsen berører to eiendommer i 

Kanstadbotn, gnr./ bnr. 26/ 4 og 26/6.  

 

Det vises til at utvidelsen av 

planområdegrensen menes å ha betydning 

for grunnerverv, og eierne av gnr./ bnr. 

26/ 4 og 26/6 skulle som berørt hatt brev i 

posten. Dette jfr. hjemmesiden til 

prosjektet.   

 

Planområdet for tunnel LP 

(Kanstadbotn- Fiskefjord) er 

utvidet under bakken på 

innsiden av tunnelinnslaget. 

Forslaget til reguleringsendring 

innebærer en endring i 

kurvaturen i tunnelen, og vil ikke 

påvirke arealene utenfor 

tunnelen. 

 

 Årsaken til manglende varsling 

for gnr/bnr 26/4 og 26/6 er 

fordi grunneierne dermed ikke 

er berørt av ovennevnte 

reguleringsendringer.   

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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208777-21 31.03.2018 
Alf –Magne 

Jacobsen 

Grunneier ønsker å vite hvilke 

konsekvenser reguleringsendringen har for 

hytte i Fiskefjordbotn, og hvorvidt den 

berøres av disse.   

 

Dagens E10 skal kurves ut i 

forkant av kryss mot ny rv. 85. 

Dette medfører at veg- og 

vegfylling vil komme noe 

nærmere grunneiers hytte.  

Krysset er i 

reguleringsendringen flyttet 

lengre mot nord, og innebærer 

også at ny rv. 85 vil ligge lengre 

bort fra hytta enn dagens E10 

gjør. 

208777-31 08.05.2018 Stig Kristensen 

Det vises til trasevalg og behovet for 

tunneler, og til justeringer og endringer av 

traseen. Det vises også til viltpåkjørsler og 

rasfare.  

 

Innspillet er ikke rettet mot 

reguleringsendringene for de 

ulike parsellene, men viser til 

trasevalg for veg og valg av trase 

for tunnel. Reguleringsplanenes 

trase er i henhold til vedtatt 

Planprogram fastsatt av 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

10. september 2015, og vedtatt 

reguleringsplan for E10/rv. 83/ 

rv. 85 Hålogalandsvegen 

 

 

 

10 Vedlegg 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Illustrasjonshefte 
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