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Innledning 

I denne rapporten utføres en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene som følger av de ulike 

konseptene for strekningen E6 Mørsvikbotn – Ballangen. De fem fagtemaene konseptene utredes i 

forhold til er: 

 Landskap 

 Kulturmiljø 

 Friluftsliv 

 Natur 

 Reindrift 

Utredningen skal gjennomføres på et strategisk nivå. Vegtiltakene er derfor kun skissert på et meget 

grovt nivå. Vurderingen av konseptene er derfor basert på arealbehov for plassering av fremtidige 

transportkorridorer. 

Vurderingene som er foretatt her bygger i stor utstrekning på arbeidet som er gjort i fbm 

konsekvensutredning og fylkesdelplan for E6 Tysfjord fra 2003 og Rapport 1996:11 av Miljøfaglig 

Utredning ans. I tillegg er det brukt data fra karttjenester på nett fra Direktoratet for 

Naturforvaltning og Reindriftsforvaltningen.. 

Behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser er utført i henhold til føringer som er nedfelt i håndbok 

140, konsekvensanalyser. Men siden en konseptvalgutredning foregår på strategisk nivå er føringene 

i HB 140 for detaljert og det er gjort noen tilpasninger. Det er bl.a benyttet en fem-delt skala i stedet 

for en ni-delt. 

++ Stor positiv konsekvens 

+ Positiv konsekvens 

0 Liten – ingen konsekvens 

÷ Negativ konsekvens 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kart over prosjektområdet  

 

 

Landskap 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 

følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene. 

KVU-området tilhører landskapsregion 32 Fjordbygdene i nordland og Troms. Det er fjordtrauet som 

kjennetegner landskapet, samt kulturpreget som binder landskapet sammen. 

Konsept 1  

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger.  Gir små konsekvenser. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Konsept 2 

Konseptet følger eksisterende veg, med unntak av kryssing av Tysfjorden. På sørsiden av Tysfjorden 

vil veg frem til tunnelen gå langs eksisterende vegkorridor mot Korsnes. På nordsiden av Tysfjorden 

vil vegen mellom tunnelen og eksisterende E6 gå gjennom et område som er ubebygd og 

inngrepsfritt i dag. Området består av i hovedsak av lauvskog med store åpne flater. 

÷ Negativ konsekvens 



 

 

 

Konsept 3 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger. Unntaket er kryssingen 

av Tysfjorden som vil skje med bru, litt sør for dagens fergestrekning. Brua vil være godt synlig i 

fjordlandskapet. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 4 

Konseptet krysser Tysfjorden med 3 eller 4 bruer avhengig av linjevalg.  Områdene som blir berørt er 

i hovedsak bebodd og lite inngrepsfri natur blir berørt.  Området på sørsiden av Tysfjorden består for 

det meste av skog og myr. Videre østover er det stort sett skog, åpen fastmark og noen områder med 

dyrket mark ved bebyggelsene.  Terrengegenskapene i kombinasjon med fjordkryssingene vil 

synliggjøre anlegget. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Konsept 5 

Konseptet krysser Tysfjorden med 3 bruer, men lengre øst enn konsept 2.   Fra konseptet tar av fra 

eksisterende E6 og frem til kryssing av Grunnfjorden vil vegen i stor grad gå i tunnel. Unntatt ved 

kryssing av Hellemofjorden som skjer ved bru.  Få områder med inngrepsfri natur vil bli berørt. 

Områdene som berøres består stort sett av skog, åpen fastmark og noen områder med dyrket mark 

ved bebyggelsene. .  Terrengegenskapene i kombinasjon med fjordkryssingene vil synliggjøre 

anlegget. 

 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

  



 

 

 

Kulturmiljø 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder. Og vurderer 

om tiltakene vil redusere eller styrke verdien av disse.  

 

Konsept 1 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger.  Gir små konsekvenser. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Konsept 2 

I området ved Korsnes er det flere fornminner, bla. helleristninger og eldre gravplasser. Her er også 

en bevaringsverdig kirke og et bryggemiljø.  Også på nordsiden av Tysfjorden ved Skaarnes - 

Leirpollvatnet vil en ny veg kunne komme i konflikt med flere kulturminner fra sjøsamisk kultur.  Det 

er også potensiale for funn av uregistrerte kulturminner. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

 

 



 

 

Konsept 3 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger.  Tysfjordkryssingen gir 

ingen konflikter. Totalt små konsekvenser. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Konsept 4 

Flere steder langs Tysfjorden er det registrert gamle bosetningsområder som kan komme i konflikt 

med ny veg. Det gjelder både på Helland, Kjær, Kjårnes, Tørnes, Storå, Nes og på Hulløya. Det er også 

potensiale for funn av uregistrerte kulturminner. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 5 

Dette konseptet kan i likhet med konsept 3 komme i konflikt med flere bosetningsområder langs 

fjorden. Det er også potensiale for funn av uregistrerte kulturminner. 

÷ Negativ konsekvens 

 

  



 

 

 

Friluftsliv 

Temaet omhandler tiltakets virkninger for beboere og brukere av berørte områder. Friluftsliv 

defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. 

 

Konsept 1 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger. Berører friluftsområde 

ved Kråkmo og femtevann. Andre områder, spesielt ved Innhavet, Ulvsvåg og Forså kan bli berørt ved 

utretting av vegen. Tunnel under Ulvsvågskaret vil gi positiv effekt for friluftsområdet der. Samlet gir 

det en liten negativ verdi. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 2 

Vil være likt med Konsept 1 langs eksisterende veg. Berører i tillegg urørt landskapsområde nord for 

Tysfjorden og potensiale for konflikt med sportsfiskeinteresser ved Leirpollvatnet. 

÷ Negativ konsekvens 

 

 



 

 

Konsept 3 

Vil være likt med Konsept 1 langs eksisterende veg. Ny kryssing av Tysfjorden vil ikke gi konflikter. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 4 

Vil følge samme trase som konsept 1 og 2 opp til Dragkrysset. Berører friluftsområdene ved Kråkmo 

og Innhavet. Ved kryssing av Tysfjorden går konseptet gjennom områder med hytter og 

fritidsbebyggelse. Vegen vil åpne tilgang til nye områder som er vanskelig tilgjengelige i dag. Samtidig 

vil vegen danne en barriere mellom fjord og fjell som ikke er der i dag, og de lite berørte fjordarmene 

vil utsettes for støy og forstyrrelser. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Konsept 5 

Berører også området ved Kråkmo. Vil ha samme påvirkning på områdene langs Tysfjorden som 

konsept 3.  

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Natur 

Temaet omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag. Temaet avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens 

verdi og funksjon for mennesker. 

Tysfjorden er kandidatområde for marint vern. Midlertidige retningslinjer av 06.04.05 utarbeidet av 

Miljøverndirektoratet gir føringer om at aktiviteter og tiltak som berører sjøbunnen så lang som 

mulig skal unngås. 

Alle traseene berører områder med observasjoner av rødlistete arter. 



 

 

 

Konsept 1 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger. Utbedring av 

eksisterende veg vil kunne påvirke viktige natur- og verneområder som grenser inn til dagens veg. 

Spesielt området rundt Dragkrysset har viktige naturtyper. Dette må følges opp i videre planlegging 

etter PBL. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 2 

I tillegg til samme konsekvenser som konsept 1 berører dette konseptet verdifulle naturtyper. 

Traseen vil berøre området til rødliste arter og redusere verdien til flere enkeltlokaliteter. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Konsept 3 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger. Det gir samme 

konflikter som Konsept 1. Kryssingen av Tysfjorden gir ikke nye konflikter. 

÷ Negativ konsekvens 

 

 



 

 

Konsept 4 

Vegen og bruene vil redusere det urørte preget i indre deler av det nasjonalt verdifulle fjordsystemet 

betydelig. Konseptet vil også kunne påvirke det varig vernede Varpavassdraget. Det vil også berøre 

lokalt verdifulle områder eller nøkkelbiotoper langs Tysfjorden. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Konsept 5 

Dette konseptet krysser Tysfjorden langt øst og vil komme i konflikt med Tysfjord – Hellemo 

planområde.  Et område i indre Tysfjorden som er foreslått vernet. Ved kryssing av Hellemofjorden er 

det også potensiell konflikt med flere regionalt viktige naturområder.  Det vil også berøre lokalt 

verdifulle områder eller nøkkelbiotoper langs Tysfjorden. 

÷÷ Stor negativ konsekvens 

 

Reindrift 

Reindrift er en viktig næring i nordområdene. Presset på beitearealer er økende og stadige 

arealinngrep utgjør i dag den største trusselen mot tamreindriften. 

 



 

 

Reindriften har vår-, sommer-, høstbeiter i områdene fra Mørsvikbotn og opp til Dragsarmen, 

dessuten i områdene fra Ulvika til – Ballangen. Mens vinterbeite er i områdene fra Dragsarmen til 

Bognes og ved Skarberget. I tillegg brukes Hulløya som vinterbeite.  

Dagens veg utgjør allerede en barriere og ny veg vil ikke endre på dette. I områdene der det er 

foreslått kryssing av Tysfjorden kommer konseptene lite i konflikt med reinbeiteområder, unntatt 

konsept 3 over Hulløya. Drivingsleier krysser i dag over eksisterende E6 og det vil være det samme 

også for ny E6. 

 

Det vil derfor være liten forskjell på konseptene når det gjelder forholdene til reindriftsnæringen. 

Konsept 1 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger.  Gir små konsekvenser. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Konsept 2 

Konflikt mot vårbeite sør for Valletinden. Sterkt redusert trafikk på gamle E6 mellom Sætran og 

Skarberget kan lette adgangen til å benytte Skarberghalvøya som reserve vinterbeite. 

÷ Negativ konsekvens 

 

 



 

 

Konsept 3 

Konseptet følger i hovedsak eksisterende vegkorridor med noen omlegginger.  Gir små konsekvenser. 

Kryssingen av Tysfjorden vil gi små inngrep i vinterbeiteområder. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Konsept 4 

Området ved Drag der ny veg vil forlate eksisterende vegkorridor er et område som brukes til 

vårbeite/kalvingsland. Også en viktig flyttveg blir overskåret av konseptet. Redusert trafikk på 

Skarberghalvøya gir mulighet for å benytte området som reserve vinterbeite. 

÷ Negativ konsekvens 

 

Konsept 5 

Konseptet berører få beiteområder utenfor eksisterende vegkorridor og omlegginger som er aktuelle 

på eksisterende veg. 

0 Liten – ingen konsekvens 

 

Samlet 

Figuren viser en samlet fremstilling av ikke-prissatte konsekvenser for konseptene: 

 Konsept 

 1 2 3 4 5 

Landskap 0 ÷ ÷ ÷÷ ÷÷ 

Kulturmiljø 0 ÷÷ 0 ÷ ÷ 

Friluftsliv ÷ ÷ ÷ ÷÷ ÷÷ 

Natur ÷ ÷÷ ÷ ÷÷ ÷÷ 

Reindrift 0 ÷ 0 ÷ 0 

 

Rangering: 

Rangering Konsept Begrunnelse 

1 Konsept 1 Gir for det meste små konsekvenser 

2 Konsept 3 Gir for det meste små konsekvenser. Litt dårligere på landskap enn Konsept 
1. 

3 Konsept 2 Gir store konsekvenser for kulturmiljø på begge sider av Tysfjorden og for 
flere mindre områder med verdifulle naturtyper 

4 Konsept 4 Store landskapsinngrep som også gir store negative konsekvenser for 
friluftslivet. Berører verdifulle naturområder og nøkkelbiotoper langs 
Tysfjorden 

5 Konsept 5 Store likheter med konsept 3 i konsekvenser, men berører i tillegg områder 
som vil inngå i foreslått vernet område Tysfjord – Hellemo. 

 



 

 

Kilder 

Direktoratet for naturforvaltning – www.dirnat.no (Naturbase og WMS-kart) 

Riksantikvaren – www.riksantikvaren.no og www.kulturminnesøk.no  

Reindriftsforvaltningen – www.reindrift.no (reindriftskart – https://kart.reindrift.no ) 

Temadata fra Norge Digitalt -   www.statkart.no  

Miljøfaglig Utredning ans – Rapport 1996:11 Delutredning – konsekvenser for  Miljø, Naturressurser 

og Trafikantenes opplevelser 
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