Turforslag nr 3
Bilturen går fra krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken i Lavangen kommune. Fra Fossbakken til Tjeldsund brua er det 87 km langs E10. Dette spennede turforslaget er
på om lag 124 km og fører deg til steder som er vel verd et besøk.
Sted
Start (Fossbakken)

Nr
1

Etter (km)

Spansdalen‐Runggu
Henrikkafossen

2
3

Veiskille
Tennevoll
Veiskille
Krambuvika bygdemuseum

4
5
6
7

3
0,5
05

Retur til veiskille Soløy
Fjellkysten

8
9

1
1

Sagelvas grotter

10

7

Elvelund camping

11

5

Sjøvegan
Lundbrygga

12
13

1

Veiskille

14

10

7
5

Totalt (km) Beskrivelse
Krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken ‐ 29 km fra Setermoen og 29 km fra
Bjerkvik. Vi skal starte med å kjøre langs RV84 ned Spansdalen.
Samisk bygd i Lavangsdalen
7 Synlig oppe til venstre styrter fossen ned fjellsida. Spansdalen og spesielt
Fredrikkafossen er kjent som et eldorado for isklatring vinterstid.
12 Ruten går langs RV84 til høyre, men vi svinger likevel en tur innom Tennevoll.
Administrasjonsstedet i Lavangen kommune
15 Ved veiskillet på Soløy ta til venstre mot Lia
sesongen Det er også flere
16 Bygdemuseet er åpent om søndagene 17‐20 i sesongen.
arrangementer her i forbindelse med Lavangsvekka 19.‐26.6.
17 Ta til venstre inn på RV 84.
18 Eksotisk gjestehus med mange spennende aktiviteter knyttet til natur og opplevelser.
25 Spektakulært grottesystem med Elvelund Camping, +47 77171888, Sjøvegan for å
avtale guidet visning.
30 Elvelund Camping ligger ved utløpet av Salangselva som er en meget populær fiskeelv.
Campingplassen selger fiskekort til både Salangselva og Laksebotn, +47 77171888.
31 Administrasjonsstedet i Salangen kommune
I sentrum av Sjøvegan dette vel tilrettelagte museet under Distriksmuseet i Sør‐Troms.
Museet er åpent i sesongen og fungerer som turistinformasjon for området.
41

Fortsett videre fra Sjøvegan på RV84 og tatil venstre inn på RV848 mot Andørja

Grøtlandsura

15

10

Mjøsundet

16

3

Sørvik

17

Ibestadtunellen

18

18

Hamnvik
Gammelbanken

19
20

5

Hamnvik handelssted

21

Sørrollnes
Stangnes
Harstad

22
23
24

17

Tjeldsund E10

25

25

51 En ur av stor blokkstein som er rast ut av fjellet bakenfor. I ura mellom veien og fjorden
finnes ei lita grotte med med en besøksprotokoll fra 1920‐tallet
54 Sundet mellom fastlandet og Andørja er en populær fiskeplass både fra land og fra båt.
Her finner du en rasteplass med toilett like før brua. Det finnes også en rasteplass etter
brua.
Andørja er arrangementssted for Tour de Andørja 9.‐11. juli. Skulle du ønske å utforske
øya på egenhånd, er det veiskille der du kan ta FV132 nordover til Engenes og
Årbostad.
72 Ibestadtunellen som binder sammen øyene Andørja og Rolla, er 3396 meter lang, og
dypeste punkt er 112 meter under havet. Tunnelen ble åpnet den 2. desember 2000.
Den er en del av fylkesvei 848.
77 Administrasjonssted for Ibestad kommune.
Bygget i 1919 som et av de første bankbygg i Nord‐Norge. Bygget i lokal marmor under
ledelse av svenske fagfolk. Arkitekten heter Helge Thiis og byggestilen er jugend.
Handelsstedet har sin opprinnelse fra 1794 med en samling av 14 bygninger. Den
såkalte "Dons‐brygga" er restaurert. Dersom du er interessert i et besøk, ta kontakt på
tlf +47 41806970.

5

94 Veien videre herfra er med ferge til Stangnes,
Stangnes Harstad
Turen med ferga tar ca 40 min
99 Fortsett RV848 og ta til høyre inn på RV83. Opplev Harstad med Hurtigrute anløp,
hurtigbåtforbindelse til Tromsø og ikke minst Festspillene i Nord‐Norge den 19.‐26. juni
2010.
124 Fra Harstad kjører tilbake på RV83 og følger denne til Tjeldsundbrua og E10

