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10.5.2015 

 

Til Statens vegvesen  

 

Reisemål – tilrettelegging og vegvisning - Møysalen rundt 
Det vises til samtale med Jan-Åge Karlsen tidligere i vinter, med Steinar Skaar og Lars Grimsby 30.4. 

om Nasjonal turistveg Lofoten og med Tor Johnsen sist uke. 

Undertegnede arbeider med et forprosjekt knytta til reisemåls- og stedsutvikling i bygdene Møysalen 
rundt. Målet er verdiskaping bygd på unike natur og landskapskvaliteter på Austvågøya og Hinnøya 
med skjærgårder, se informasjon om prosjektet i vedlegg.  
 
God vegvisning er viktig for utvikling av reisemål. Alt i oppstartmøtet 28.3.2014 påpekte flere at 
skilting og veivisning er mangelfull og forvirrende, og dette har siden vært stadig tilbakevendende 
tema i ulike fora. Vegvisning er aktuelt både i forhold til innfallsportene til nasjonalparken og 
landskapsvernområdet samt til bygdene. I den sammenhengen ba vi om et møte, og Jan Åge Karlsen 
har oppfordret oss til å gi et skriftlig innspill om status og ønskede forbedringer.  Her påpekes status 
og behov knytta til knutepunkter som Kåringen, Kanstadkrysset, Gullesfjordkrysset, Raftsundbrua, 
Fiskebøl, Høgda ved Sigerfjordtunellen, Strand/ Sigerfjord/ Kjerringnesdalen og Fiskebøl-Higraf. 
 
Dokumentasjon med bilder er lagt ut i albumer på Fjordfolk under Møysalen si Facebookside.  
 
Busskur mangler så vel på knutepunkter langs E 10 som langs fylkesvegstrekningene.  Dette er et 
tema vi ikke har kommentert i detalj i denne omgangen, ikke desto mindre er det et viktig tema.  
 

I denne gjennomgangen har vi pekt på konkrete tiltak som handler om ferdigstilling av 

mellomriksvegen, trafikksikkerhetstiltak, tilrettelegging og bedre vegvisning til reisemål og 

attraksjoner samt problemer knytta til nasjonal turistveg som er kalt «Lofoten».  

Kommunikasjoner og avstander er viktig tema i all utvikling. Landets kommuner er inne i tunge 

prosesser om kommunereformer, byregioner og justeringer av kommunegrenser. I disse prosessene 

er avstander og reiser viktige tema. Erfaringsvis blir samhandlinga med og hensynet til bygdene 

vurdert i liten grad. Oversikt over avstander mellom bygdene og byene er vedlagt. 

Vi har redegjort for viktige problemstillinger og forslag til løsninger. Selv om dette sorterer under 

ulike enheter, men har likevel skrevet en samlet vurdering. Vi ber om møte med Statens vegvesen.  

Vennlig hilsen 

Bjørn Hegstad/s      Ragnhild Sandøy/s 
Leder prosjektgruppa      Prosjektleder 
 
Kopi:  

 Lødingen, Hadsel, Sortland, Kvæfjord og Vågan kommuner 

 Verneområdestyret Møysalen nasjonalpark 
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Vegvisning og tilrettelegging langs hovedvegnettet 

Skilting og vegvisning grendenavn  

Skiltinga av grendenavn langs fylkesvegene er i all hovedsak tilfredsstillende. Noen navn mangler, og 
noen skilt bør strammes opp. Et unntak er skrivemåten av grendenavnet Kaljord. Kaljord er fergekai 
og trafikknutepunkt på Rv 822 og navnet brukes i rutebok for Norge.  Vegvesenet har brukt flere ulike 
skrivemåter på skilt; f. eks. Kaljord, Kalljord, Kaldjord og Kaldjorda.  
 
Forslag:  
Skrivemåten av navnet på veivisningsskiltene til Kaljord bør rettes snarest mulig.  
Statens vegvesen bør rette opp skeive skilt og bytte ut slitne skilt på strekningene. 
Grendenavn skiltes fra begge retninger. 
Stedsnavnskiltet Kvitnes flyttes til rett side av Mølnelva. 
 

Veivisning til klassiske turstier og Møysalen nasjonalpark 

Vernemyndighetene har satt opp informasjonstavler om nasjonalparken på vegvesenets utkjørsler; 
på Husjordøya, ved Storvatnet, i Kanstadkrysset, i Løbergbukta, på Høgda og i Fiskfjorden samt på 
Hennes og i Nordbotn i Lonkanfjorden. Slike tavler mangler pt. på fergekaiene. 
 
I løpet av sommeren 2015 blir flere klassiske turstier Møysalen rundt skiltet og merket. Det fins i dag 
ingen skilting eller veivisning fra offentlig veg til parkeringsplasser/starten av tilrettelagte stier enn si 
innfallsporter til verneområder.  
 
Mange sykkelturister ønsker å besøke både Lofoten og Møysalen i samme reise. Det fins ingen 
vegvisning eller informasjon som gjør det å reise mellom Lofoten og Møysalen enkelt. 
 
Forslag 
Statens vegvesen gjør en vurdering av og iverksetter veivisning til tilrettelagte innfallsporter til 
klassiske stier og verneområder på de steder og kryss som er aktuelle for de reisende. 
 
Sykkelrute skilting 
Det er satt opp skilt for sykkel til Kaljord fra Høgda Fv 85 og i krysset i Austpollen på Fv 822. Skilting 
for sykkel mangler på de øvrige strekninger.  
 
Forslag: 
Sykkelrundturen Møysalen rundt skiltes fra de ulike fylkesvegstrekningene med avstandsmål, slik det 
er gjort på Hadseløya og Langøya. 
 

Kåringen 

Rasteplass som opprinnelig nok har vært en idyll, men som nå også er kjettingplass med hensetting 
av trailertilhengere, og har lager og utfylt industriområde som naboskap. Her står ei tavle med 
turistinformasjon som er foreldet samt et minnesmerke. Ikke toalett. 
 
Veivisninga fra Kåringen-krysset er gjort til Å og Sortland. Det er ikke veivisning til avstikkere som 
Vestbygd og Raftsundet og heller ikke om samband med båt og ferge Øksneshamn (Holandshamn- 
Svolvær) eller Hanøy-Kaljord. 
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Forslag: 
Fra krysset i Kåringen vurderes veivisningsskilt til avstikkere som Vestbygd, Raftsundet, og om 
samband båt og ferge Øksneshamn (Holandshamn- Svolvær) samt Hanøy-Kaljord. 
 

Kanstadkrysset 

Krysset er innfallsporten til Vestbygda og Øksfjorden med skjærgården i Svellingsflaket via Fv 827 via 
Kanstadfjorden og videre fra Rindbø Fv 691 gjennom Vestbygda til Øksneshamn.  
 
I krysset er en rasteplass med busskur og informasjon, bl.a. informasjonstavle for nasjonalparken. 
Statens vegvesen har bord og benker og avfallsdunker om sommeren. Her er ingen toaletter.  
 
Plassen er mye brukt; til venting/ henting reisende med flybuss og vanlig buss, omlasting trailere, 
rasteplass, mm. På oversida av vegen har Harstad caravanklubb stor campingoppstilling.  
 
Forslag: 
Det er behov for tiltak vedrørende trafikksikkerhet, informasjon og hygieneforhold. Vestbygda 
bygdeutvalg ønsker at funksjoner som bussholdeplass, rasteplass og turistinformasjon og plassen 
brøytes og gis god tilgjengelig hele året.  Statens vegvesen, Lødingen kommune og bygdeutvalget bør  
utarbeide en tiltaksplan for plassen slik at trafikksikkerhet, informasjon og hygieneforhold ivaretas. 
Plassen bør brøytes hele vintersesongen. 
 

Krysset på Høgda ved Sigerfjordtunellen (Ridderset) 

Her fra går Fv 822 som starter i Sigerfjord og ender i krysset på E 10 ved Hanøy. Høgda og FV 822 er 
innfallsport til Sigerfjorden, Djupfjorden, Blokken, Fiskfjorden, Hadsel Innland, Lonkanfjorden og 
skjærgården mellom Raftsundet og Hennes samt fire av innfallsportene til Møysalen nasjonalpark. 
En av rutene til Vesterålen Turlags Snytindhytta går herfra.  Både Møysalen og Snytindhytta har 
vunnet nasjonale kåringer som turmål. Dette bærer dette krysset på ingen måte preg av. 
 
Nesten 100 meter fra FV 85 er det opparbeidet en avkjøring og en slags plass. Her er det  opp 
informasjonstavle for nasjonalpark og en privat turistinformasjonstavle som ble satt opp av Innlandet 
lokalutvalg i 2009. Her er ingen bord og benker og ingen toaletter. 
 
Det er veivisning fra FV 85 til fergesambandet Kaljord-Hanøy. Veivisningsskilt til Kaljord og 
fergesambandet Kaljord- Hanøy er satt opp fra Fv 822. I Austpollen er det vegvisning til Digermulen. 
Der er derimot ikke skilta med vegvisningsskilt til Svolvær eller til Å, som det er gjort i Gullesfjord. 
 
Forslag: 
Avkjøringa gis status som rasteplass og utstyres med bord og benker og toaletter, og den bør brøytes 
hele vintersesongen 
Buss og flybuss bør ha stopp for trygg av- og påstigning i dette krysset, slik at man slipper å kjøre til 
Viltkroa.  
 

Strand/ Sigerfjord/ Kjerringnesdalen 

Det er ingen vegvisning av fergesambandet Kaljord-Hanøy før Fv 822 i Austpollen.  
På rasteplassen i Kjerringnesdalen er det store turistinformasjonstavler og toaletter.  
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Gullesfjordkrysset 

Etter at Lofast E10 ble anlagt gjennom Sørdalen og Ingelsfjorden er Gullesfjordbotn blitt et trafikk 
knutepunkt mellom Lofoten, Salten og Ofoten. Krysset er blitt en innfallsport til Raftsundet, 
Strandlandet på Austvågøya og til skjærgårdsbygdene i Hadsel fjorden mellom Hanøya og Hennes. 
 
Det er bygd en stor vegstasjon i krysset og en stor tidligere riggplass brukes til oppstilling av bobiler 
og parkering av fjell/toppturfolk. Plassen brukes som bussholdeplass, men her er ingen 
informasjonstavle, ingen belysning og heller ingen toaletter. 
 
Det er ingen vegvisning til Raftsundet evt. til fergesambandet Hanøy-Kaljord.  
 
Evt. vegvisning blir komplisert pga. skiltene til Nasjonal turistveg, se omtale under Nasjonal turistveg. 
 
Forslag: 
Det legges til rette i krysset med busslomme/ bussholdeplass med busskur samt turistinformasjon 
med informasjon, belysning og toalett. 
 
Det settes opp vegvisningsskilt til Raftsundet og fergesambandet Hanøy-Kaljord.  
Nasjonal turistveg med navn og vegvisning revideres, se forslag under Nasjonal turistveg.  
 

Fiskebøl-Higraf 

Fiskebøl og Higrafeidet er knutepunkt mellom Vesterålen og Lofoten og Strandland- og 
Raftsunddelen av Vesterålen. Fra Fiskebøl er E 10 til Hanøy en viktig innfallsport til Møysalen. 
Mange sykkelturister velger Fv 888 via Strønstad -Laukvik-Sildpollneset for å unngå E 10. 
 
På fergeleiet har Statens vegvesen og Vesterålen reiseliv hver si store tavle med turistinformasjon. 
Informasjonen er ikke oppdatert etter at E 10 ble bygd fra Gullesfjordkrysset via Raftsundet. Statens 
vegvesen har venterom med toaletter. 
 
Avstanden til sambandet Hanøy – Kaljord er ikke skiltet fra krysset langs E10. 
 
Forslag: 
Turistinformasjonen på fergeleiet bør oppdateres. 
Fra Fiskebøl settes opp avstandsskilt til sambandet Hanøy – Kaljord langs E10. 
 

Raftsundbrua - Hanøy 

Raftsundbrua er innfallsport til Raftsundet fra landevegen, og Fv 868 starter på Hanøy og følger E 10 
over Raftsundbrua og nedover Raftsundet til Holandshamn. Holandshamn har forbindelse til 
Øksfjorden og Svolvær, fra Digermulen til Store Molla og Brettesnes og fra Pundslett til Risvær. 
Tennstranda og Raftøra er populære steder for fotografering av landskap og skipstrafikken, ikke 
minst Hurtigruta som passerer 2 ganger for dag. Likedan er det utsettingssted for kajakk ved 
veglomme nord for Tennstranda. 
 
Hanøy er innfallsport til småstedene i skjærgården mellom Raftsundet, Hennes og Hadselfjorden og 
har også forbindelse til Stokmarknes og Kaljord og Fv 822. 
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Fra Fiskebølsida på E 10 står det skilt til Hanøy og fergesambandet Hanøy- Kaljord like før krysset til 
Hanøy. Fra øst kommer krysset brått på, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner. For de som 
kommer fra vest er krysset Hanøy skilta på grei måte. På Hanøy fergekai er ingen informasjonstavle. 
 
Reisende som kommer fra skjærgården med båt og som skal ta Lofotekspressen til Evenes evt. 
vestover, pleier gå fra kaia opp til E 10. Her er ikke tilrettelagt for reisende med buss, her er ingen 
busskur, og det er meget trafikkfarlig og uverdig.  
 
På begge sider av Raftsundbrua er det flere avkjørsler og flere uavsluttede steindeponier. Både der 
og langs Ingelsfjorden har søppel, fecalier og forurensing vært et problem siden sommeren etter at 
vegen blei åpna. Dette er helt uakseptabelt. 
 
Om skiltinga i forbindelse med Nasjonal turistveg, se eget punkt 
 
Forslag: 
Ved krysset E 10 - Hanøy legges til rette for bussreisende fra skjærgården og kai i Hanøy. Det legges 
til rette en utsikts- og fotoplass kombinert rasteplass med søppelbeholder, busskur og toaletter.  
 
På begge sider av brufoten tilrettelegges rasteplass og fotoplass med søppelbeholder og toalett. 
 
 
 

Tilrettelagte utsikts- og fotoplasser 
Vegene rundt Møysalen passerer mange spektakulære fjorder og partier med geologiske 
formasjoner, sjarmerende bebyggelse, dyr på beite, kvite strender, skjærgård, båter og mange 
spesielle fotomotiver. Vi vi vise til at strekninga Hadselfjorden – Raftsundet er Hurtigrutas mest 
populære strekning og viktig Norgesreklame. Bilder fra Ingelsfjorden brukes som toppbilde av Arctic 
Race of Norway, Raftsundet som reklame for SAS, osv. 
 
Det er stadig flere som reiser på fotosafari langs disse vegene i nord. Fotografering foregår hele året; 
ikke minst er vinterlys og nordlys i alpine fjordlandskap blitt attraktive motiver og reisemål. 
 
Det er imidlertid ikke lagt til rette for vegfarende fotografer. Dette gir trafikkfarlige situasjoner, og  
 
Langs Fv 868 nedover Raftsundet kommer man nær landskapet på andre sida av sundet, og selv om 
her er mange lommer som er godt egnet er her ingen tilrettelagte rasteplasser og ingen lommer på 
attraktive fotosteder er brøyta for stopp vinterstid.  På Fv 822 i Fiskfjorden er det et sted man kan 
skue Møysalen og den dramatiske tinderekka spesielt godt. Her er ingen avkjørsel, likefullt er det 
mange som stanser for å fotografere akkurat der.   
 
Forslag 
Områdets potensiale som reisemål for langs landevegen bør utvikles. 
Det foretas en gjennomgang og utvalg av steder som legges til rette som spesielle foto- og 
utsiktsplasser året rundt.  
Vedlikehold året rundt og brøyting tas inn i avtalene med entreprenør.   
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Nasjonal turistveg  
Det er to strekninger som er gitt status som nasjonale turistveger i Lofoten og Vesterålen; langs 
Andøyas ytterside mellom Bjørnskinn og Andenes og E 10 mellom Raftsundbrua og Å.  
 

Turistveg «Lofoten» var opprinnelig planlagt internt i Lofoten, men ble i 2009 bestemt utvida til å 

omfatte E10 mellom Raftsundbrua på Hinnøysida og Å på Moskenesøya, i alt 230 km. 50 km av disse 

er dermed i Hadsel kommune, dvs. i Vesterålen. 

Skiltinga i forbindelse med nasjonal turistveg virker forvirrende. I Gullesfjordkrysset er det skilta med 

navnene «Lofoten» og «Andøya», med avstandsmål og med symboler for «turistveg». Det er ikke 

mange som kjenner til prosjektet og dets symboler, derimot er det er mange som oppfatter skiltinga 

som en vegvisning til regionen Lofoten. Dessuten reageres det på at det ikke skiltes tilsvarende til 

Vesterålen som region.  

Austvågøya er delt mellom Vågan og Hadsel, mellom Lofoten og Vesterålen. Siden skiltet «Lofoten» 

nå er satt opp ved foten av Raftsundbrua, forstår mange det som at regionen Lofoten starter i 

Raftsundet, og at hele Austvågøya er med i Lofoten.  Måten det skiltes på og bruk av navnet 

«Lofoten» på ei vegstrekning påvirker og endrer folks forståelse av landskap og regioner. Slik 

fungerer skiltinga misvisende og er i strid med Vegdirektoratets egne retningslinjer for skilting og 

bruk av geografiske navn på skilt. 

Mangel på toalett er et problem for de vegfarende og ikke minst for de som stopper for å gå ut i 
terrenget. Avkjørselen ved Stabbelva (Myrland) er en av de stedene der det spesielt sommerstid i 
følge lokalbefolkninga er mange turister som gjør sitt fornødne i buskene. 
 
Forslag til tiltak vedr. nasjonal turistveg 

1. «Lofotvegen» ville være et bedre navn på en vegstrekning enn «Lofoten». 

2. Turistvegstrekninga bør justeres. La turistvegen gå mellom Gullesfjordbotn i hjertet på Norges 

største øy, Hinnøya, og Å på Moskenesøya. Dette ville bli en logisk og god løsning, og man vil 

unngå noe av formidlingsproblemene med skiltinga. 

3. På de få avkjørsler som er tilgjengelige, bør man slippe å vasse i toalettpapir og avføring. Det er 

ikke nok med kun et offentlig toalett mellom Evenes og Fiskebøl, og det bør snarest anlegges 

panoramaplasser og rasteplasser med toaletter for de mange naturinteresserte vegfarende.  

4. Utsikts- og fotoplassene til internasjonalt kjente landskap og panoramaer mot Trollfjorden, 

Hadselfjorden og Møysalen nasjonalpark inkludert de som er planlagt ved Holdøy og Myrland, 

må tilrettelegges med god design, og både med anlegg og drift. 

5. Fv 868 bør gis status som del av nasjonal turistveg og skiltes fra E 10 om og til båt- og 

fergesamband samt til attraksjoner som Trollfjorden, «Fallressen», Svellingsflaket, m. fl.. 

6. Prestisjeprosjektet Lofast ble åpna i 2007, men er fortsatt ikke ferdigstilt som anlegg. De mange 

gjenværende massedeponiene også på vestsida av Raftsundbrua må ryddes bort. Det er på tide 

at Lofast/E10/ Nasjonal turistveg ferdigstilles!  

Om disse tiltakene blir gjennomført vil de yte rettferdighet til det vakre ville fjordlandskapet 

mellom Gullesfjordbotn og Raftsundet og videre vestover.  
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Om prosjektet Fjordfolk under Møysalen 
I oktober 2013 ble Bygd for livet tatt opp i Kommunal- og moderniseringsdepartementets, KMDs, 

verdiskapingsprogram om lokale og regionale parker. Forprosjektet er finansiert av KMD, Nordland 

fylkeskommune, Vesterålen utvikling og Hadsel og Sortland kommuner.  

 

Målet er verdiskaping bygd på særskilte naturkvaliteter og forprosjektets mål er 

1) å forberede oppstart av et hovedprosjekt med sikte på etablering av en regionalpark 
2) å sikre forankring i kommunene og regionalt samt i bygdene, bedrifter, lag og foreninger 
3) å forberede og tilrettelegge tiltak som skal styrke samhandling og reisemålsutvikling; nettside, 
sykkelturistrute, vandringsløyper, vandringsarrangementer og egen turbok 
 

Deltakere i prosjektet er 

fjordbygdene Møysalen rundt;  

Sigerfjorden, Blokken, Innlandet, 

Raftsundet, Austre Vågan og 

Vestbygda – Kanstadfjorden.  

Områdets geografiske utstrekning 

og lokalisering i øyriket Lofoten og 

Vesterålen.   

 

 
 

Det er naturlig å dele området i:  

1. Sigerfjorden – Innlandet 
med skjærgården 
2. Raftsundet – Austre 
Vågan med skjærgården 
3. Kanstadfjorden – 
Vestbygda - Øksfjorden med 
skjærgården 
 
Selvsagt er det overlappinger, 

spesielt i fjellheimen.  
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Om fjordbygdene  
Bygdene har det felles at de ligger i fjordene rundt Møysalmassivet på Hinnøya, Norges største øy, og 
er utkanter mellom Lofoten og Vesterålen. Bygdene har sterk forankring i maritim historie, fiskeriene 
og kystkultur samt fjellheimen.  
 
Vestbygda med skjærgården 
omfatter flere bygder mellom Kanstadfjorden i øst og Øksfjorden i vest, ei strekning på 5 mil langs Fv 
827 fra Kanstadkrysset til Rindbø via Kanstadfjorden og og fra Rinbø langs Fv 691 Øksneshamn 
(Øynes). Øksneshamn har båtsamband til Holandshamn og grendene Kvannkjosen og Svartskard i 
Øksfjorden samt en gang i uka. Skrova og Svolvær. Skjærgården med Selsøya, Store Svellingan og 
Hustad Skjærvøya og Årstein Skjervøya i Svellingan er fraflytta.  
 
Kanstadfjorden 
er ikke er med i Vestbygda bygdeutvalg sitt område. Kanstadfjorden er et knutepunkt mellom 

forgreiningene på Hinnøya. Gammel ferdselsveg over Eidet mellom Gullesfjord og Kanstadfjorden. 

Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt er en egen organisasjon. 

Austre Vågan med skjærgården 
omfatter bygdene fra Storfjell mot Lødingen til Finnkirka i Hadsel, 10 km langs Fv 867, Reinskaret- 
Årstein, 8 km samt Risvær og skjærgården. Store Molla har fergesamband mellom Digermulen og 
Finnvika. Det er rutebåtsamband mellom Holandshamn og grendene i Øksfjorden og Øksneshamn, og 
en dag ukentlig til Skrova og Svolvær. 
 
Raftsundet  
omfatter grendene fra Digermulen i Vågan til Raftsundbrua, 22 km langs Fv 867, i Hadsel kommune. 
Fra Raftsundet bru til Hanøy kai er det 3 km. Felles skole i Digermulen. Reiselivsanlegg i Kongsmarka 
og på Raftøra. Hanøy var et handelssted i flere århundre, men er nå fraflytta. Hanøy blir tidvis tatt 
med i Raftsundet, tidvis til Innlandet.  
 
Innlandet – med skjærgården  
omfatter grendene langs Fv 822 fra Fiskfjorden mot Sortland til Hella, Kaljord, 16 km lang Fv 822 fra 
Austpollen. Innlandet omfatter også skjærgården med grendene Lonkan – Helgenes, som har 3 km 
veg. Grendene i skjærgården mellom Ingelsfjorden, Raftsundet og Hadselfjorden er Sommarset, 
Ingelsfjord, Storå og Brottøya har båtsamband fra Kaljord evt. Hanøy.  
 
Blokken - Sigerfjorden 
omfatter Blokken med Rødsand og Djupfjorden, ei strekning på 10 km langs Fv 822. I Blokken er det 
skipsverft med tradisjon siden 1899 og butikk med kafé.  
 
Spjutvika og Austpollen oppfattes som del av Sigerfjorden.  
 
Gullesfjorden  
mange grender rundt fjorden fra Gullholm via Botn og Botn til Langvassbukt, 20 km og Langvassbukt-
Gårdsdalen, 4 km, langs Fv 85.  Flere gårdsbruk, samt lokal matbedrift med kafé, bygdehus og kapell. 
Flesnes har fergesamband til Revsnes. 
Revsnes – Kjengsnes i Austerfjorden, 10 km.  
 



 
 

 
Kontor: Møysalvn. 2892, 8414 Hennes E-post: post@fjordfolk-moysalen.no Tlf.: 95 99 14 10 

 

 

 

Avstander og reising Møysalen rundt 
 

Disse fjordbygdene ligger i et ekstremt kystlandskap og var lenge tilknyttet et velutviklet rutebåtnett. 

Nye vegløsninger har gitt færre båt- og fergeruter og i mange tilfeller lengre reiseavstander både til 

byene og mellom bygdene. Fortsatt fins rutebåt og ferger som gir gode mulighetene for reiser, både 

mellom bygdene og tettsteder og byer. 

Bygdene er forskånet for gjennomfartstrafikk; unntak er strekninga Kåringen – Gullesfjorden - Høgda 

ved Sigerfjordtunellen, samt Raftsundbrua og vestover Strandlandet.  

Avstander mellom bygdene 

 Hennes 
*=Kaljord-

Hanøy   
 

Vestbygd Digermulen Gullesfjord 
botn 

Fiskebøl Evenes 
flyplass 

Hennes  *90/100  *36 51 *32 120 

Vestbygda *90/100  93 45 96 110 

Digermulen *36 93  48 40 132 

       

 
Avstander langs ruta Møysalen rundt 

Sted Sted Vegnr. Strekning, km 

    

Kanstadkrysset Øynes (Øksneshamn): Fv 827/ fra Rindbø Fv 691 50  

Kanstad Lunkeneset  5,5 

Kanstadkrysset Gullesfjordbotn E 10 12  

Gullesfjordbotn Sigerfjordtunellen Rv 85 20  

Sigerfjordtunellen Kaljord Fv 822 37  

Lonkan Helgenes Fv 822 3  

Brottøy kai Bukkehamn  2 

Hanøy Holandshamn E10/ Fv 867 31 

Raftsundbrua Hanøy  3 

Reinskar Årstein  8 

Finnvik Brettesnes  17 

 
Avstander mellom bygdene og byene 

 
 

 

Hennes 
*=Kaljord-

Hanøy   

Vestbygd Digermulen Gullesfjord 
botn 

Fiskebøl Evenes 
flyplass 

Svolvær *60  126 70 81   

Lødingen * 65/75 46 68 20   

Stokmarknes 80 110 via 

Fiskebøl64  
62   

Sortland 51  82 82 36   

Harstad 92  114 114 67   

Evenes 120 110 132 85 135  

 


