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Felles planforum nr 4 med tema Hålogalandsvegen  
Tid: 8. – 9. september 2016 

Sted: Harstad  

 

Troms fylkeskommune hadde møteledelse, og Nordland fylkeskommune var referent. Møtet 

var i forkant tilsendt utkast til sammenstilt planbeskrivelse og konsekvensutredning.  

 

Overordnet gjennomgang av planforslaget v/ Therese F. Lund  
Det er utarbeidet en planbeskrivelse for det samlede prosjektet som skal forstås som en plan. 

Det er i tillegg utarbeidet beskrivelser for den enkelte parsell.  

Det ble henvist til ønsket måloppnåelse:  

- Innspart reisetid og total lengde. I tillegg blir det høyere standard og høyere fart 

- Stigninger fjernes for å tilrettelegge for næringstransport. Omfatter rundkjøring i fjell 

ved avkjørsel Narvik – Harstad. Avvik godkjent tidlig i prosessen.  

- Bedre trafikksikkerhet – mye fokus. Omfatter også oppgradering av eksisterende vei 

E10: H2 og H3 standard / rv 83: H4 standard /Rv 85: U- H2 standard (utbedring) og 

H2  

Gjennomgang av oppbygging av planforslaget:  

- Utkast til planbeskrivelse – mye arbeid ligger bak dette. KMD og SVV region har 

gjort en løpende kvalitetssikret av dette arbeidet.  

- Reguleringsplankartet er utarbeidet med 17 parseller på ca 1 mil hver. Dette av hensyn 

til arkiv og lesbarhet. Delrapporter for hver parsell foreligger.  

- Reguleringsbestemmelser.  

- Sammenstilt KU: sammenstilling av delutredninger 

Planen vil ha følgende vedlegg:  

- Delrapporter  

- KU for enkelttema  

- Formingsveileder: legger føringer, og til grunn for kostnadsanslag  

- Oversiktskart over massedeponi og riggområder: Mange ønsker masser!  

- Oversikt massebalanse: Ser ut til at vi kommer i balanse, men kanskje blir det 

overskudd noen steder.  

Konsekvensutredning (KU) 

Det er gjennomført store undersøkelser for flere tema, særlig mht kulturminner. Tillegg til 

prissatte konsekvenser, er det utarbeidet KU for lokale og regionale virkninger. Det vises til at 

dette var et ønske fra Lødingen kommune. Et spørsmål som er tatt er hva den nye veien vil ha 

av betydning for pendling.  
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Oppsett av KU presenteres. Skal være oversiktlig mht tema, og videre oppfølging med 

eventuelle avbøtende tiltak, og miljøoppfølgingsprogram. Er det uavklarte spørsmål, bes det 

om at man går inn i delrapporter for hver parsell og se gjennom KU der.  

Inndeling i parseller skal bidra til å imøtekomme behov for å formidle planen og dets 

konsekvenser for allmennheten.  

Videre prosess 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha planen til 

godkjenning før den legges ut til offentlig ettersyn. Det er p.t. uklart hvor lang tid 

departementene trenger for å gjennomgå planforslaget. Derfor er det uklart når det legges ut. 

Dette får konsekvenser for fylkeskommunene som skal ha planen til politisk behandling.  

Fremdriften avhenger av først og fremst av tidsfrist for å nå budsjettvurdering i NTP på nyåret 

2017.  

Folkemøter og åpne kontordager er under planlegging. Det skal lages ny video som forklarer 

planforslaget. Det vises til at sist det ble gjort var vellykket.  

Planen skal ha 6 ukers høringstid. Dette kan oppleves som kort tid på en så stor plan. 

Planforum skal bidra til at saksbehandlingen blir mindre komplisert og slik at vi kan unngå 

utsettelser.  

Merknadsbehandlingen skal gjøres for KMD kan gjøre endelig vedtak – og da starter arbeidet 

med finansiering.  

MÅL: Rask og effektiv planlegging for å nå handlingsprogram og finansiering til neste 

NTP.  

Det understrekes at det er politisk jobb med å få prosjektet finansiert.  

Diskusjon:  

Troms fylkeskommune: Problematisk å antyde at det kan bli lite tid til politisk behandling i 

kommuner og fylkeskommuner. Det må legges til rette for at dette kan bli gjort, i og med at 

planmyndigheten i denne planen har gitt fra seg myndighet til staten i dette prosjektet.  

SVV: Dette er spilt videre til departementet, og det antas at departementet er like opptatt av 

dette som fylkeskommunen.  

  



3 

 

Gjennomgang parseller med utkast til plankart – dag 1  
 

Kvæfjord: Parsell 2  

Dimensjonert etter forventet trafikkgrunnlag (ÅDT)  

Gjennomgang av tiltak på plankart: bl.a. skredbasseng, stopplomme, bru etc. Omlegging av 

vei, tilkobling eksisterende riksvei, snuplass, parkeringer for fritidseiendommer 

Kvæfjord: Parsell 3  

Til kommunegrensen til Lødingen. Riksvei 85 møter E10 og det går fra standard H2 (80 kmt) 

til H3 (90 kmt). 

Gjennomgang av tiltak på plankart: bl.a tunnel, kulvert under ny riksveg, utfartsparkering, 

bru, busslomme, fylling i sjø (med rekkverk), rassikring, skredbasseng, veg legges utenfor 

naturreservat. Større område i Gullesfjordbotn til kombinert samferdselsformål og teknisk 

infrastruktur (rasteplass, kollektiv, døgnhvileplass, næring og deponi).  

Diskusjon: Kulturminner som berøres får hensynssone. Kommunen påpeker eventuelle 

konflikter, og det henvises til pågående prosesser.  

Lødingen: Parsell 4  

Dimensjonert til 90 kmt (H3). Strengere krav til stigning og svingradius. Grenser til Nordland 

– Troms fylke (Kvæfjord/Lødingen). Mye rein i området – noe som er ivaretatt bl.a. gjennom 

stort veiområde.  

Gjennomgang tiltak med plankart: utfartsparkering, viltovergang, kollektivknutepunkt, 

kryssløsning mot dagens e10 og Kåringen, bru, tunnel, deponi.  

Lødingen og Tjeldsund: Parsell 5  

Tunnel Kanstadbotn - Fiskefjord. 10,2 km. Dimensjonert til 90 kmt (H3). Eliminerer flere 

vanskelige stigningsforhold som ha skapt problemer for store kjøretøy. Dette er et av de 

utløsende faktorene for hele Hålogalandsvegen.  

Lødingen: Parsell 6  

Viktig transportåre for næring, turisme og fastboende. Krever bergskjæring og utfylling i sjø 

for å oppnå ønsket standard. Dimensjonert for 80 kmt.  

Gjennomgang tiltak med plankart: Kåringenkrysset flyttes 400 m lengre sør. Mye veiareal på 

bakgrunn av at det er bratt og komplisert. Dagens e10 omklassifisert ved Lundli til gang- og 

sykkelvei og avkjørsler til private eiendommer. Kantstopp for kollektiv og busslomme på hver 

side av veien.  

Lødingen og Tjeldsund: Parsell 7  

Gjennomgang tiltak med plankart: Flere store bergskjæringer som tilrettelegger for ny veg i 

dagens trase. Busslommer som kan benyttes til utfartsparkering. Omlegging av høyspenning.  
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Stort behov for deponering av tunnelmasser – arealer i sjø avsatt til midlertidig og permanent 

deponering. Egen prosess med avklaringer rundt dette pågår. Merk at Fylkesmannen er 

forurensningsmyndighet. Avgrensningen må skje i nært samarbeid med statlig 

fagmyndigheter.  

Diskusjon:  

Vurdering av plassering av masser må vurderes i egen plan. Lødingen viser til pågående 

reguleringsplan for Fiskøya der det kan være behov for masser. Vedtas med forbehold om 

omfang o.a. Krever bl.a. søknad om utslipp. Mange fiskeinteresser i området, også 

oppdrettsanlegg.  

Vanskelig å se forskjell på permanente og midlertidig deponi. Svar: Her må man gå inn i 

bestemmelsene som kommer på høring.  

Tjeldsund: Parsell 8  

Som helhet i ny trase Fiskefjord - Kongsvik. Tre dagsoner (dagslys) og to tunneler.  

Gjennomgang tiltak med plankart:  

Dagsone 1: Tunnel med påkobling. Etablering regionalt kollektivknutepunkt i krysset rv 85 og 

E10, jf innspill fra fylkeskommunen. Også ønsket fra kommunene. Blir et viktig knutepunkt 

for å koble seg på ny riksvei. Dimensjoneres for ekstra lange og tunge vogntog. 

Utfartsparkinger. Lange tunnelportaler pga rein. Krav om miljøoppfølgingsprogram, bl.a. av 

hensyn til reindrift.  

Dagsone 2: Bru og overgang til ny tunnel, deponi. Tilleggende kulturminne med hensynssone. 

Ingen forbindelse til dagens E10. Skiløype i kulvert under E10.  

Dagsone 3: Stor snøskredfare gir grunnlag for stor tunnelportal og skredsikring.  

Diskusjon:  

Hvordan er tap av jordbruksareal beregnet og fremkommer i planen? Riggområdene skal 

eksempelvis tilbakeføres til landbruk eller LNFR. Avklares i revidert KU for de ulike 

parsellene.  

Tjeldsund: Parsell 9  

Tunnel og vei. Dimensjonert for 90 kmt. 

Gjennomgang tiltak med plankart: Dagens vei og Kongsvik skole ligger sør i kartområdet 

hvor veien går mellom tunnel. Tilrettelegging for tursti under bru. Kollektivknutepunkt 

(lokalt) i kryssområdet. Overgang mellom region- og lokalbusser. Dimensjonert for store 

modulvogntog. I tillegg bussholdeplass ved skolen (innenfor planområdet). Gang- og 

sykkelvei. Permanente deponi knyttet til tunnelportal.  

Hårvik: Mange kulturminner. Grunnlag for dialog om bl.a. planavgrensning. Kulvert gir 

tilgang til friluftsområder og rein. Permanent deponi.  
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Diskusjon:  

Kulturminner legges innenfor plangrensen når det ligger innenfor varslet planområde (og 

undersøkelsesområdet).  

Harstad: Parsell 10 

Hele trase i ny øvre trase, inkludert tunnel.  

Gjennomgang tiltak med plankart: utfartsvei opprettholdes med kulvert. Ny bru. Permanent 

deponi. Ny tilkobling fra eksisterende E10. Samleveier med driftsveier inkl kulvert.  

Gausvik: Krysninger og ny bru, samt tilkoblingsveg, gang- og sykkelveg, og regionalt 

kollektivknutepunkt med plass til fire busser samtidig. Vogntogparkering (ventested når 

tjeldsundbrua er stengt). Permanent deponi. Videre inn i ny tunnel til rundkjøring i fjellet ved 

Tjeldsundbrua (deler veien til Narvik og Harstad).  

Tunnel mot Tjeldsund bru – gang- og sykkelvei og havarilomme ved brua, samt beredskap og 

snumulighet for tyngre kjøretøy.  

Diskusjon:  

Spørsmål om eventuelt avsperring av eksisterende som ligger i tilknytning til kulturminne. 

Spørsmål generelt: Hvordan har involveringen vært fra landbruksnæringen i Troms og 

Nordland? Etablerte utmarksområder har konkrete transportbehov som bør ivaretas. Det er 

oppfordret til innspill i planprosessen, og utarbeidet KU for landbruk under tema 

«Naturressurser». Det er forsøkt tilrettelagt for driftsveier. Etterspør tilbakemeldinger fra 

landbruket. Harstad kommune har forsøkt ivareta disse hensynene ved å spille på egne 

ressurser.  

Harstad: Parsell 11  

Tjeldsund bru – Søvik. Halve parsellen går i ny trase, starter med tunnel fra brua til Leikvik.  

Gjennomgang tiltak med plankart: deponi, tunnel, kryssområde som kobler eksisterende 

gammel og ny riksveg. Lokalt kollektivknutepunkt (2 busser) samt parkering. Tilrettelegges 

for kontrollplass for SVV og politi, samt venteplass i tilfelle stengt bru. Myke trafikanter 

tenkes anvende gammel riksvei mot brua. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km med eventuell 

midtdeler (Halsemyra), ny bru.  

Harstad Parsell 12  

Omfatter området Sørvik – Jektholtet.  

Gjennomgang tiltak med plankart: Lokalt kollektivknutepunkt (2 busser) som erstatter det 

som er der. Kulvert og tilkoplinger, gang- og sykkelvei.  

Mot Nordvik tilrettelegges for forbikjøring med eventuell midtdeler, ny bru og kryss. 

Permanent deponi.  

Diskusjon:  

Utvidelse av vei ved etablering av bru, krever dette utsprenging? Ja. Vegen skal utvides fra 

7,5 til 10 meter.  
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Vurderes de gamle veiene i større grad som gang- og sykkelveier, og hva med tunnelene? Så 

langt som mulig vil gamle veier tilrettelegges for gang- og sykkel, i tillegg til nye g/s som 

kobler til eksisterende vei.  

Spørsmål angående rein og annet vilt i tilknytning til forbikjøring? Ønsker å unngå autovern, 

men må ha dette opp enkelte steder.  

Innspill fra Harstad angående elg: Stort problem fra kommunegrense i sør opp til Jektholtet. 

Hvordan er dette ivaretatt i den nye traseen? Stort problem i dag. Ser lite spor av dette i dag.  

Svar: Forsøkt tatt inn i KU. Det er tatt hensyn til godt sikt (fjerning av bergrabber). Ikke lys 

annet enn ved kryssene. SVV påpeker at elg ikke bruker viltoverganger der de etablert. 

Autovern er pålagt ved noen strekninger. Alternativer er viltgjerder i tillegg til siktrydding.  

Er det vurdert bevegelsessensorer for vilt?  

Svar: Det er et prøveprosjekt i indre Troms. Dette er tiltak som eventuelt kan komme etterpå.  

Nordvikmyran: Hvordan tenkes dette med tanke på gjeldende plan på en ryddig måte? Dette 

er et næringsområde som Harstad kommune har brukt mye ressurser på. Er det sett på 

problemstillinger knyttet til arealbruk til næring? Må kommunen selv finne ut av dette og ta 

kontakt for å finne ut av hvordan kommunen skal håndtere dette?  

Svar: Det foreligger rekkefølgebestemmelser. SVV prøver så langt som mulig å ta hensyn til 

eksisterende planer, ref. KU, og forslag til planbeskrivelse og planbestemmelser.  

Harstad kommune: Legg inn manglende hensynssone i Gausvik.  

Hva skjer når planer ikke realiseres? Dette er en problemstilling som gjelder på flere hold. 

Ligger utenfor prosjektet.  
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DIALOG dag 1  

 

Kvæfjord:  

Viktig å beholde næringsområder så mye som mulig der planen berører slike områder. Dette 

har økonomisk betydning også for kommunene. Ber om at det skal legges innenfor det som 

SVV tidligere har varslet. SVV viser til tidligere dialog.  

Fylkesmannen Tromsø:  

Mer klarhet i massedeponi og riggområder, og mulighet til mer konkrete tilbakemeldinger. 

Mht landbruk: veiskjæringer og dreninger. Hvilke konsekvenser har dette for jordbruksareal? 

Bør ikke påvirke produksjonsareal.  

SVV: Flytting og fjerning av masser og senere tilbakeføring. Dette bør brukes for det det er 

verd. Noe av dette vil kunne være god matjord som kan tilføres andre produksjonsområder.  

Innspill fra Nordland (og Troms): Veitrase i SOSI fil og/eller pdf-fil bør gjøres tilgjengelig.  

SVV: Oversikt over planlagte midlertidige og permanente deponi vil legges ved plan. 

Kunngjøring av overskudd gjøres eventuelt uavhengig av planen.  

Landbruksareal: Oversikt i konsekvensutredningen med forslag til avbøtende tiltak dere dette 

blir berørt. Dette er bevisst håndtert i planen, men SVV tar gjerne imot tilbakemeldinger her.  

Dreninger som påvirker jordbruk: Det skal lages marksikringsplaner og miljøplan som sier at 

ulike hensyn som dette skal ivareta. I tillegg sier formingsveileder noe om hvordan masser 

skal lagres og tilbakeføres.  

SOSI-fil oversendes til kartverket slik at det skal være en så god innsynsløsning som mulig.  

Harstad kommune påpeker at de gjerne vil ha tilgang til masser og imøteser tilbakemelding 

om dette er mulig.   

Troms fylkeskommune v/ kulturminner 

Ønsker særmøte. Vi ser at halve kulturminner ligger innenfor og utenfor plangrensen. Påpeker 

at planen er frigivningsverktøy og dette må reflekteres.  

SVV: Dette kan neppe endres nå. Kan bli en endring av planen i neste omgang. Det vises til at 

det er avholdt møter med nordland fylkeskommune om dette og andre problemstillinger. 

Troms har ikke fått hatt møte med SVV’s kontaktperson for å avklare disse spørsmålene. 

SVV påpeker at dette må organiseres.  

Sikring av områdene kan løses i marksikringsplanen, påpeker SVV regionkontor. Kan kanskje 

gjøres i planbestemmelsen.  

Riksantikvaren har påpekt at kulturminner må ivaretas med hensynssoner.  

SVV: Jobber med å få med hele kulturminner nå, så lenge det er innenfor planområdet. 

Problemet er når dette gjelder området utenfor den varslede plangrensen. Dette krever varsel 
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om ny oppstart, og setter fremdriften på spill. Kan løses gjennom en kartlegging og eventuelt 

endring av planen i neste omgang.  

Dette gjelder halve kulturminner som bli vegareal – og det er ikke mulig å grave hvis det ikke 

er frigitt. Det betyr at disse kulturminnene må faktisk frigis.  

SVV organiserer et møte med kulturminneforvaltningen i Tromsø så snart som mulig.  

Harstad kommune 

Godt arbeid som er gjort. Når planen er klar, ønsker kommunen en hel dags gjennomgang av 

planen fra A til Å. Vi vil forsikre oss om at vi kan bidra slik at planen blir så god som mulig.  

Kværfjord kommune støtter dette forslag. Tjeldsund, Evenes, Lødingen – alle synes dette er 

en god ide.  

SVV vurdere å ta møte med kommunen i forkant av folkemøtene.  

Troms fylkeskommune v/plan  

Ønsker et konkret bilde av deponi for å avklare interesser og eventuelle konflikter, også med 

tanke på landbruk. Det lyser rødt på alle temaområder. Dette skal veies opp mot 

måloppnåelser og effektmål. Dette må synliggjøres med tanke på reisetid og ulykkes 

besparelser. Elg er trafikkulykke, ikke naturmangfold. Regional utvikling og 

samfunnsutvikling skal også veies opp mot konflikter. Dette er ikke synlig i det 

sammendraget som nå er kjent.  

Spørsmål til silingsrapport. Er det noen alternativer som mangler?  

SVV: I all hovedsak ikke. Kun ett unntak.   

SVV: Grunnlaget for avveiningene foreligger.  

Oppsummering dag 1:  

Hvis behov for nytt felles planforum, ta kontakt med Troms eller Nordland fylkeskommune, 

så blir det tatt videre med SVV. Det kan være at særmøtene med kommunen er mest egnet 

framover.  

Politisk behandling: Vanskelig for kommunene. Umulig å få opp i fylkestinget.  
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Gjennomgang parseller med utkast til plankart – dag 2  

 

Sortland: Parsell 1 

Gjennomgang tiltak på plankart på utvalgte strekninger:  

Kryssområde Langbakkvegen. Ny bru, flytting av kryss, stenging av avkjørsler, ny trase under 

bro. Kobling til bussholdeplasser. Parkeringsplass.  

Motsatt side av Sigerfjordtunnel: regulert inn skredvoll, justert kryss, parkering og 

kollektivknutepunkt. Kulturminner i området.  

Sortland etterlyser områdene mellom de to delene som er lagt fram. Her er det avkjøringer til 

hytteområder som kommunen vil se på.  

Svar: Plankartene er snart klare.  

Skånland: Parsell 13  

Tjeldsund bru – Elvemo. Hovedsak i eksisterende trase.  

Gjennomgang tiltak på utvalgte strekninger:  

Tjeldsund bru/kro. Denne jobbes det fremdeles med. Utbedret kurvatur. Gang og 

sykkelveiforbindelse fra brua. System for ankomst for gående og syklende. 

Kollektivknutepunkt. Kulvert til utfartsområde. Turvei Midlertidig deponi – omgjøres til 

parkeringsplass for kro og utfartsparkering, samt langtransportparkering. Kollektivknutepunkt 

skal detaljeres på et senere tidspunkt.  

Det er lagt stor vekt på tilpasning av tiltakene i samråd med landskapsarkitekt. Mange 

interesser i området, og et stort behov for utbedring.  

Staursneset: Kulturminne i anleggsfeltet. Veien ligger allerede over dette i dag, men vil bli 

videre berørt pga anleggsarbeidet.  

Evenskjer nord: flyttes østover, etablering ny kryss. Kollektivknutepunkt.  

Lille-skånland: opprettholdes rasteplass. Stort deponi midlertidig, tilbakeføres til 

landbruksformål. Matjorda skal legges til sides og oppbevares. Flere utfarts veier ivaretas.  

Skånland: Parsell 14  

Elvemo – kommunegrense Evenes. Stort sett langs eksisterende trase.  

Kryss Elvemo: flyttes mot øst, nytt T-kryss for fylkesvei. Kollektivholdeplass. 

Gjennomgående av ulike detaljer med kommunen. Omfatter også vilttiltak.  

Kvitberget rasteplass: Opprettholdes som i dag, samt kulvert og veisystem for folkehøgskole.  

Boltåskrysset: Standardheving, kollektivknutepunkt. To eksisterende bussholdeplasser langt 

vei fjernes. Kulverter har varierende høyde.  
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Tennvatnet – Langvatnet: Hensyntar sårbare områder ved vann. Eksisterende kulvert erstattes 

av stort rør.  

Diskusjon:  

Fylkesmannen i Troms: viktig område for reindrift. Er det tilrettelagt for overganger? Dette 

skal det være tilrettelagt for så langt som mulig. Skal i prinsippet bli bedre enn i dag.  

Sortland kommune spør hvor eventuelt tilkobling for undersjøisk tunnel (K3). Det vil 

eventuelt bli i tilknytning til Boltåskrysset. Andre forslag er imidlertid ikke forkastet.  

Evenes: Parsell 15  

Kommunegrense Skånland – Lakså.  

Stunesmarka: Kulturminne av stor verdi. Deler må erhverves. Noe kan bevares. Rikmyr- 

lokalitet bevares ved å trekke inn plangrensen.  

Flyplasskrysset: Her ligger mange interesser. Det jobbes fremdeles med plankartet. Ramsar-

området hensyntas med hensynssone. Kollektivknutepunkt.  

Forsvaret har bl.a. interesser her. Avkjørsel for utrykninger. Opprettholdes som i dag.  

Skånland kommune: viser til at Avinor ønsker en annen løsning for området, og vil ta dette 

opp i høringen. Toplansløsning er lansert. Vanskelig pga andre interesser i området. Ønsker at 

området skal tas ut av planen slik at det blir mulig å jobbe videre med dette. Dette til 

orientering for øvrige parter til stede. Tidsfrister gjør dette vanskelig.  

SVV viser til at tidsperspektivet gjør det vanskelig å imøtekomme alle interesser, og lanserer 

en minimumsløsning for å imøtekomme kortsiktige behov. Løsningen med å ta området ut av 

planen, må eventuelt tas av KMD.  

Forsvaret viser til at dette er aktuelt. Utvikling den private luftfarten er også et tema.  

SVV viser til at parsell 15 – 16 – 17 har fått opp en rekke tilsvarende problemstillinger. Dette 

har vært tatt opp med departementet. Nasjonale interesser er på spill. Det kan være aktuelt 

med utsettelse hvis flere departementer stiller seg bak. Det er også mulig å endre planen i 

etterkant gjennom kommunale prosesser. Ramsar-konvensjonen er med i bildet. SVV påpeker 

at dette ikke kan håndteres i denne planprosessen.  

Det er ennå ikke gitt bevilgning til disse områdene i NTP. Det kan komme midler til 

punktutbedringer i påvente av midler til strekningen som helhet. Da må det vurderes om det 

skal gjøres noe i dette krysset eller avvente.  

Osvatnet: Stort permanent deponi. Kollektivknutepunkt og rundkjøring som forbinder vegen 

mot Liland. Viktig å få med i bestemmelsene hvordan området skal tilbakeføres til jordbruk i 

tillegg til at landskapet skal ivaretas. Trekklei for rein over hele flaten. Ivaretatt med slak og 

god sikt. Masseoverskudd i området må håndteres.  
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Etterspør oversikt over midlertidig og permanente deponi. Dette kommer med 

høringsforslaget. I tillegg må man se gjennom beskrivelsene som følger hver parsell. Pass på å 

gi innspill i planbestemmelsene til de ulike områdene.  

Evenes: Parsell 16 

Lakså – Bogen sentrum  

SVV informerer om at trasevalg nå skal opp til beslutning. Endring fra planprogrammet som 

la til rette for to trasevalg. Nå legges det fram regulering av øverste trasevalg. KMD har valgt 

å sende på grenset høring til berørte kommuner og sektormyndigheter, og gitt klarsignal på at 

kun ett trasevalg legges ut på høring i den samlede planen.  

Nord for Dragvikvegen: deponi. Lang bru grunnet elv og viltovergang.  

Bogen sentrum. Plankart ikke godkjent av hensyn til trafikksikkerhet. Legger opp til 

arbeidsmøte med kommunen i dag. Noen boliger og et næringsbygg vil gå med i 

arealdisponeringen.  

Evenes: Parsell 17  

Bogen sentrum. Prinsippløsninger viser samleveg på oversiden som knyttes opp mot 

rundkjøring sammen med andre veier. Tre parallelle veier. Støyskjerm skal opp mellom 

veiene. Kollektivknutepunkt som også må detaljeres videre. Ligger inntil kjøpesenter.  

Forholdet mellom kommunale planer og denne statlige planen diskuteres, jf nærhet til 

næringseiendommer i sentrum.  

Påhugg nord for Lenvika: Kommer i berøring med krigsminne, resten er satt av til 

hensynssone. Delvis store skjæringer og fyllinger. Rasteplass med fotopunkt. Stort areal 

avsatt til anleggsvei.  

NAF-banen: kulturminne Jansbakken blir berørt og deler avsatt til bevaring. Krysset 

eksisterende E10 endres, kulvert etableres. Kulturminner på oversiden og permanent deponi 

på nedsiden av ny vei. Nytt kulturminne berørt. Hus mellom ny og gammel vei. 

Kollektivholdeplass. Gode tilbakemeldinger fra kommunen på løsninger.  

Snubba: Langs eksisterende vei. Kollektivholdplass (ensidig, tovei).  

Diskusjon:  

Kulturminne Jansbakken – hvordan sikres denne? Hva sier bestemmelsen? Utfordring å sikre 

god kommunikasjon om sikring under anleggsperioden. Fysisk skjerming et sannsynlig valg. 

Rambøll vil gjennomgå bestemmelsene. Bør gis innspill under høringsfasen hvis dette ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt.  

Oppsummering dag 2:  

Ryddig og oversiktlig fremlegging av de ulike parsellene. Stor plan med mange detaljer. Det 

skal være både særmøter og folkemøter. Folkemøtene skal organiseres i sammenheng med 

kommunemøter. Uklart når godkjenningen kommer fra departementet som gjør det klart for å 

legge planen ut på høring.  
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Sortland: Vil opplyse om at Hålogalandsveien starter før parsell 1, og starter allerede ved 

Sortland bru! Den første biten har kommunen startet planprosess for tre år siden. Denne delen 

håper vi å få godkjent i kommunestyret denne måneden. Da vil første del vær klar. Håper på 

midler til dette. Bakgrunnen er å få på plass sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom 

Sigerfjord.  

Sametinget: Prosess gjennomført med hensyn til samiske interesser. Hvor langt er prosjektet 

kommet med denne prosessen? Det er ikke direkte samsvar mellom KU og ønsket utredning. 

Vanskelig å innpass innspill til kravene i statens håndbok. Regner med å ha god dialog 

fremover. Sametinget vil skryte av SVV for stor vilje til samarbeid!  

SVV: Første utkast til rapport er levert, og vil være en av fagutredningen som legges ut på 

offentlig høring. Samarbeidet går sin gang.  

Fylkesmannen: Har Sametinget spilt inn manglende samsvar mellom forpliktelsene og statens 

håndbøker og veiledning og retningslinjer.  

SVV: Viktig at sektorinteressene setter krav allerede i planprogrammet hvis håndbøkene ikke 

ivaretar interessene godt nok. Men dette er en pågående prosess.  

Tjeldsund/Evenes: Oppfordrer til god kontakt med grunneierne som blir berørt. God dialog er 

viktig.  

SVV bekrefter at dette er del av prosessen som er under planlegging. Ønsker å vente med at 

det meste er klart før de tar kontakt mot grunneiere.  

Troms fylkeskommune: Skånland melder om kapasitetsproblemer og forfall, og vil melde fra 

om kombinasjon folkemøte/kommunemøte.  

Kan presentasjon fra planforum legges ut på nettsiden? Dette er praksis i Troms, hvor utkast 

legges ut med forbehold. 

SVV: Nei, ikke uten at plankartene er tilstrekkelig klarert. Heller ikke oversendt materiale før 

møtet. Dette kan føre informasjon på avveie.  

Troms fylkeskommune: Viktig diskusjon om hva som mangler i nasjonale veilederne om 

konsekvensutredning. Hvordan få fram en mer rettferdig vekting av muligheter og potensiale i 

en løsning? 

SVV: V-712 er under konstant revisjon. Er blitt brukt til en «KU-bibel». Dette er en 

utfordring. Hvordan skal KMD håndtere dette? SVV har tatt sin del av denne utfordringen. 

Flere må på banen for å si noe om hvordan ting bør utredes?!  

Viktig å være oppmerksom på at dette er en statlig plan som skal sammenstille ulike 

konsekvenser. Håper på at evalueringen av statlig plan kan bidra til å utvikles KU-metodikken 

videre. Mye nyttig har kommet ut av dette arbeidet. Noe har greit, mens andre ting ikke har 

gått på skinner.  
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Troms fylkeskommune: Forholdet mot lokale reguleringsplaner blir berørt i mange 

sammenhenger. Dette må fremgå.  

Utsending av referat i løpet av neste uke.  

 

Oppsummering og avslutning av møtet  
SVV viser til særmøter med kommunene er under planlegging, og man avventer høringsfrist.  

Stor plan med mange interesser og grunnforhold. Noen områder må sannsynligvis 

vurderes/justeres ytterligere på et senere tidspunkt.  

Overrasket over omfanget av utredninger og samordning mellom kommuner, 

fylkeskommuner og sektormyndigheter. Også krevende med tett føring og samarbeid fra 

veidirektoratet og to departement. Dette har medført fra at kvaliteten på utredninger er på 

tilsvarende godt nivå for planer for store tiltak. Klart premiss fra KMD at statlig plan kan ikke 

gis innsigelse, men at dette likevel skal behandles med stor grad av dialog i prosessen, og 

synliggjøre hvilke konflikter som ikke er løst. Intensjonen er å legge fram en plan som under 

kommunal behandling ikke ville fått innsigelse! Dialogen tyder på at de er nært å klare dette. 

Magefølelsen er god. Det som kommer i høringsfasen vil la seg bearbeide slik at man kan ha 

en rask og god prosess fram mot beslutning.  

Det gjenstår noen runder bla. innen kulturminner.  

 

Takk for samarbeidet så langt!  


