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Forord 

Samferdselsdepartementet ba i brev 12.02.2016 Statens vegvesen om å utarbeide KVU for 

fremtidig kryssing av Hadselfjorden. Arbeidet med konseptvalgutredningen var kommet 

langt da det i februar 2018 ble besluttet å stille arbeidet midlertidig i bero i påvente av 

Avinors og Statens vegvesens utredningen om flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen, 

«Fremtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen». 

Som ledd i KVU-arbeidet ble det utarbeidet temarapporer for de ikke-prissatte temaene 

landskapsbilde, naturmiljø, kulturarv, naturressurser og friluftsliv. Disse rapportene ble 

utarbeidet ut fra kunnskap i kjente databaser. Her ble konfliktpotensialet innenfor hvert 

tema vurdert for konseptene. Siden konfliktpotensial bare gir en indikasjon på virkninger av 

konseptene ønsket man å benytte pausen i KVU-arbeidet til å teste ut metoden «Integrerad 

landskapskarakteranalyse» utviklet av Trafikverket i Sverige. Metoden er beregnet på 

overordnet utredning og planlegging som f.eks. KVU. 

Deltagere i arbeidet har vært Nils Petter Rusånes, Sven-Arne Moen, Erik Axel Haagensen og 

Trond Aalstad fra Region nord og Ulf Haraldsen fra Vegdirektoratet. Arbeidet har bestått i en 

befaring i juni 2018 og flere workshops. Ulf Haraldsen har skrevet rapporten. 

Kart er hentet fra norgeskart.no 

Foto er tatt av Ulf Haraldsen hvis ikke annet er oppgitt. 
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1 Innledning 

I forbindelse med KVU arbeidet ble det utarbeidet fem delrapporter som beskriver de fem 

ikke prissatte temaene som håndbok V712 Konsekvensanalyser beskriver; 

landskapsbilde, naturmiljø, kulturarv, naturressurser og friluftsliv. Konfliktpotensial for 

de ulike tema vurderes. Områder med stort eller middels konfliktpotensial er lagt inn på 

kart med skravur for hvert tema.  

 

Figur 1. Konseptene og vurdering av konfliktpotensial i de fem temarapportene for 

Landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser og friluftsliv. 
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2 Metode 

Svenske Trafikverket har utviklet metoden «Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)» som 

er beregnet på overordnet utredning og planlegging som f.eks. KVU. Metoden bygger på at 

personer med ulik kompetanse samler kunnskap til en felles beskrivelse av landskapet. 

Hvordan oppfattes landskapet i dag? Hvorfor ser det ut som det gjør? Hvilke karakteristiske 

områder består landskapet av og hva er særpreget med dem?  Denne metoden ser på hele 

landskapet, hvordan landskapet brukes, hvilken betydning det har for de som bor i 

landskapet og de som bruker det. Metoden vurdere både hvilke områder som er følsomme 

for inngrep, men også hvor man har potensial for å utvikle landskapet gjennom nye tiltak 

som vurderes i konseptene.  

Sentralt i metoden er tverrfaglig befaring og workshops ved siden av tradisjonelt fagarbeid. 

En slik landskapskarakteranalyse vil danne et godt grunnlag for å vurdere virkninger av 

konsepter i en KVU. Til hjelp på befaringen er utviklet en sjekkliste. Disse er inndelt i seks 

tema:  

Landskapets: Karakter, funksjon og relasjon 

Landskapets: Utviklingstendenser, sårbarhet og potensiale 

Sjekkliste ble utfylt i forbindelse med befaringen. Diss og tidligere temarapporter for ikk-

prissatte virkninger er grunnlaget for denne rapporten. 

 

Figur 2. Arbeidets gang.   
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3 Det store landskapet 

Vi befinner oss i et storslagent fjordlandskap med en bred fjord og høye alpine fjell. Fjorden 

ligge i svak bue. På strandflatene ligger bebyggelsen. Tradisjonelt har det vært en klar 

sammenheng mellom hav, jordbruk og beite. Dette setter fortsatt preg på bebyggelsen i de 

landlige områdene. Veiene ligger i eller nær strandsonen.  

Det er få tettsteder. Melbu er det største og preges av sammenhengende tettstedbebyggelse 

og har relativt klar overgang til de landbruksområdene omkring. I tettstedet finnes bl.a. noe 

handel og industri rettet mot havet. Gammel silo som i dag huser fiskemuseum er 

landemerke og godt synlig i denne delen av fjorden. Fergeleiet i sentrum gir kontakt med 

Fiskebøl på andre siden av fjorden og knytter sammen disse to delene av Hadsel kommune. 

Det ser ut som det er lite nybygging i tettstedet. Kommuneplanens arealdel åpner for noen 

mindre områder i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

I det store landskapsrommet vil bare større inngrep eller byggverk bli synlig. Kritisk vil være 

store inngrep i «veggene» i landskapet - de grønne fjellsidene med beitemark eller skog.  

Vurderingene i analysen er basert på skisserte traseer som representerer konseptene. Disse 

er tegnet inn på kartene under det enkelte delområde.  Linjene er høyst foreløpige og må 

forstås som mulig trase blant flere. Konkret plassering av evnt. ny vegtrase vil bli bestemt i 

etterfølgende planlegging etter plan- og bygningsloven (Kommunedelplan og 

reguleringsplan). 

Det er ikke utredet hvordan eventuelle tunnelmasser vil bli håndtert. Massene kan fraktes 

bort eller de kan bli deponert i området. Deponering i området vil kunne føre til betydelig 

virkninger for landskapet. Virkninger av massedeponier er ikke vurdert i denne analysen. 

 

Figur 3. Det store landskapet er preget av fjorden i bunn og bratte fjellsider som avgrenser 

rommet. Menneskene bor og ferdes langs en smal strandflate. Generelt spredt bebyggelse. 
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Figur 4. Det mest karakteristiske menneskeskapte landemerket i området er siloene i Melbu, 

tidligere Neptun-Sildoljefabrik som nå er fiskerimuseum og fredet. Siloene er godt synlige i 

det store landskapsrommet.  

 

Figur 5. Delområdene. Brune sirkler er områder som er befart.  
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4 Delområde Steilo 

Steilo karakteriseres med jordbrukslandskap på strandflaten og bratte fjellsider i bakkant - i 

sør beitemark, i nord skogkledd. Bebyggelsen ligger som perler på en snor langs den gamle 

landeveien litt høyere enn fjæra. Gårdsteigene ligger på tvers av denne fra strandsonen mot 

fjellet. En klar struktur. Dagens veg ligger nær fjæra.  Ny og gammel veg kommer sammen 

syd for Steilo. Dette er en overgangssone hvor strandflaten blir mye smalere og bebyggelsen 

mer spredt. Det er i denne overgangssonen det er skissert tunnelpåhugg i konsept 2. 

Jordene er i drift, men tegn på enkelte jorder går ut av drift. Beite i fjellskråningen syd i 

området gir et grønt sammenhengende teppe. Dette har høy verdi som naturtype. Denne er 

svært synlig også i det store landskapsrommet. Beitemarka er viktig naturtype med stor 

verdi for biologisk mangfold. 

Tunnelpåhugg som vist i konseptskissen vil gå inn i beiteskråningen (svart linje). Denne 

antas å bestå av løsmasser. Det må forventes en betydelig masserensk rundt og over 

tunnelpåhugg. Dette vil bli synlig lokalt, men også i det store landskapsrommet. 

Tunnelpåhugget kan flyttes noe lenger mot øst og vil da ligge i den skogbevokste delen (rød 

sirkel). Denne bør ikke legges lenger øst enn gården Steilo da dette vil bryte inn i den 

historiske strukturen langs gamlevegen. 

 

Figur 6. Langs gamlevegen ligger bebyggelsen som perler på en snor. Skisse av mulig trase 

for konsept 2 er vist med svart strek (hel strek er veg i dagen, stiplet strek er tunnel). 

Alternativt tunnelpåhugg bør legges lenger nord.  
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Figur 7. Den bratte skråningen med beitemark er særlig utsatt for et evnt. tunnelpåhugg. 

Dette vil kreve betydelig rensk av løsmasser som vil gi et sår i terrenget som vil bli godt 

synlig (merket med sirkel) 

Oppsummert 

- Tunnelpåhugg bør kunne innpasses like sydvest for Steilo gård 

- Det vil gå med noe dyrket mark 

- Viktig å unngå beitemark i skråning sydvest for Steilo gård 

- Viktig å ikke bryte historisk struktur langs gamleveien øst for Steilo 

 

 

 

  



 

12 

 

5 Delområde Vassvika 

Flatt skrånende landskap mot sjøen, fjellside og vei parallelt med sjøen. Småskala 

mosaikklandskap med åkerteiger, beite og skogteiger. Sandstrand og små holmer ved sjøen. 

Spredt landbruksbebyggelse og hytte og naust. Rik flora og fauna. 

Fredet kulturminne i området. Bosetting fra middelalder. Historiske sammenheng mellom 

gårdstun og naust med mellomliggende driftsveg. 

Det kan se ut som dyrket mark delvis er ute av produksjon. Kystsonen bør ha potensiale for 

rekreasjon, men det ser ikke ut til å være tilrettelagt spesielt for dette. En hytte og et naust. 

Veglinje på skissen berører område satt av til spredt boligbygging i kommuneplanen (ved 

avkjørsel til hovedvegen). 

Konsept 1 skisserer fergeleie i området, med tilførselsvei og oppstillingsplasser i skogholt 

øst for Sporviksanden. Plassering av veg og fergeleie kan komme andre steder i bukta. 

Fergeleiet med molo og oppstillingsplasser vil redusere verdien av Sporviksanden som urørt 

rekreasjonsområde. Oppstillingsplasser, lysmaster og andre tekniske innretninger vil 

forandre området betydelig. Lys fra anlegget vil bli synlig i det store landskapsrommet. På 

den annen side gis det mulighet for å etablere rasteplass og turvei med utgangspunkt i nytt 

fergeleiet. 

 

Figur 8. Skisse av mulig plassering av ferjeleie og tilførselsveg i Sporviksanden (Konsept 1).  
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Figur 9. Molo og oppstillingsplass kan bli liggende mellom holmene. 

Det er trekkvei for elg langs fjellfoten og det trekker dyr over veien ned mot skogflatene og 

dyrka mark mot Vassvika. Med god tilpasning til terreng og dagens ÅDT vil ikke dette 

utgjøre et problem. Lettdrevet fulldyrket jord, men delvis ute av produksjon. Veg i området 

vil gjøre dyrking av jorda mer marginal. Legges den i skogsområdet vil det gi mindre 

virkning. 

 

Oppsummert: 

- Fergeleie med tilhørende molo vil virke negativt inn på dagens lokale bruk som 

rekreasjonsområde 

- Skogsområdets verdi som trekkvei for vilt kan bli noe redusert.  

- Bosetting fra middelalder. Automatisk fredete kulturminner. Nyere funn.  

- Potensiale for å lage en fin rasteplass og gi god tilgang til kystsonen som del av 

fergeleiet 

- Lys fra kaiområde vil bli synlig i det store landskapsrommet i et område som i dag er 

lite preget av lys. 
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6 Delområde Melbu – Ekrene 

Området preges av en stor flate med mosaikklandskap i tilnærmet rutenettstruktur. Teiger 

avgrenset av busker og trær. Spredt landbruksbebyggelse og relativt klar avgrensning til 

Melbu i vest. I nord avgrenset av et stort myrområde. Dette er også inngang til et stort 

rekreasjonsområde. I nordøst avgrenset av bratt skogbevokst fjellside. Lokale veier er 

underordnet vegetasjonen. Kraftlinjer stråler ut fra kraftstasjon ved Forrahaugen. 

Det er vilttrekk (særlig viktig for elg) i beltet mellom fjellfoten og veien/bebyggelsen. 

Sandsvalekoloni og hekkelokalitet for hønsehauk i østlige del. Gullestadelva midt i området 

er verdifult naturmiljø. Sefrak registrert bygninger og automatisk fredete kulturminner i øst. 

Landbruket virker å holdes godt i hevd. Stort, sammenhengende område med dyrket mark, 

men små teiger. Ny veg vil ta dyrket mark. Kommuneplanens arealdel legger kun opp til 

enkelte mindre nye utbyggingsområder inne i tettstedsområdet. 

Veglinje i skisse til konsept 3 med svart. Vil bli barriere mellom tettsted og større 

friluftsområde i nord. Alternative veglinjer følge strukturen i landbrukslandskapet (ikke 

diagonalt). Veglinja kan legges nærmere Melbu tettsted. Det vil kunne føre med seg 

nærmiljulemper. 

 

Figur 10. Skisse av mulig trase for konsept 3 er vist med svart strek. Man kan tenke seg 

alternative traseer nærmere Melbu tettsted. 
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Figur 11. Ny veglinje bør innordne seg strukturen i landskapet. Vegen i forgrunnen leder inn 

i et større rekreasjonsområde (Husbydalen og Storheia). 

 

Oppsummert: 

- Innarbeide hensyn til Gullestadelva med kantsone, sandsvalekoloni og vilttrekk mot 

fjellsida i øst. 

- Veglinjer i vestlige del bør følge strukturen i jordbrukslandskapet. 

- Bør søke å unngå nedbygging av dyrket mark. 
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7 Delområde Holdøya – Ringen 

 

Holdøya er vakker med idyllisk bebyggelse langs en smal grusveg omkranset av dyrket mark 

og beitemark. Fine strender med hvit sand. Små- og mellomskala kulturlandskap. Ringen er 

stort sett trebevokst li fra strandsonen og opp mot fjellet. E10 ligger rundt 100m fra vannet.  

Noen automatisk fredete kulturminner i området samt Sefrak registrerte bygninger og 

hustufter. Strandsonen viktig for naturmiljøet, mens viktigste naturverdiene ligger i 

sjøarealer og holmer i nærheten. 

Et gårdsbruk i drift ellers fritidsbebyggelse. Fortsatt drift av jorda, men tegn til gjengroing.  

Konsept K4 vil komme opp i sydvestre del av øya og gå på bru over sundet. Dette vil 

redusere landskapsverdi og rekrasjonsverdi i sundet. 

Konsept K1 innebærer fergeleie og oppstillingsplass ved Ringen. Vil virke negativt inn på 

landskapsopplevelsen især fra Holdøya, men ellers bli lite synlig i det store landskapsbildet 

pga øyer og holmer på utsiden. Rekreasjonsverdier i sundet og for fritidsbebygglese blir 

redusert. Gir mulighet for å utvikle stedet til en sted man stopper på E10 (rasteplass) 

 

 

 

Figur 12. Holdøya med spredt bebyggelse og jordbruk. Molo over sundet. Konsept 4 vil 

komme opp i venstre kant av bildet ved låve og krysse sundet i bru. 
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Figur 13. Holdøya sett sydover. Ringen til venstre i bildet ved fjellfoten. Fergeleie ved Ringen 

(K1) vil bli godt synlig lokalt. 

Oppsummert: 

- Et fergeleie på Ringen (konsept 1) vil virke svært negativt inn på 

landskapsopplevelsen særlig sett fra Holdøya pga lysmaster, molo og tekniske anlegg 

på dagtid, belysning av området nattestid. 

- Bru i sundet mellom Holdøya og fastlandet (Konsept 4) vil virke negativt inn på 

landskapsopplevelsen og forringe områdets rekreasjonsverdi i sundet. 

 

 

Figur 14. Mulig plassering av konsept4 vist med svart strek. Konsept 1 er vist med brunt. 
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8 Delområde Sommarhusstranda 

Flat strandsone med stor åpen myr, dyrket mark og vernet flyvesandområde. Aktivt landbruk 

og spredt bebyggelse. Fine strender ved flyvesandområde.  Benyttes til bading og 

rekreasjon. Hustufter fra 1800-tallet og løsfunn fra steinalder. Forventer liten konflikt siden 

ny veg vil følge dagens veg i området. 

Forventer at det er mulig å legge byggegrop for tunnelpåhugg slik at man unngår å drenere 

ut stormyra. Det er potensielle korridorer for å unngå flyvesandområde slik at dette ikke 

røres. Hele området er viktig for fugl, særlig sjøarealene, strandsona, myrområdene og det 

vekslende jordbrukslandskapet. 

 

Baserer man seg på å legge vegen i dagens korridor vil ny veg bli lite synlig i det åpne 

fjorlandskapet. 

 

Oppsummert: 

- Unngå vernede flyvesandområder 

- Legge byggegrop for tunnelpåhugg i god avstand fra stormyra for å hindre 

utdrenering. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Sommarhusstranda sett fra Hadseløya (fra midte til høyre i bildet) 
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Figur 16. Morfjorden med vernet flyvesandområde fra midten til høyre i bildet. En ny veg lagt 

i eller parallelt med dagens veg vil bli lite synlig i det åpne fjordlandskapet. 

 

Figur 17. Konsept K3 (markert med svart) kan komme opp på Sommarhus slik at man unngår 

vernet flyvesandområde (grønn avgrensning) og utdrenering av stormyra. 
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9 Delområde Morfjorden 

Vakker fjordarm som er lite berørt av mennesker. Veg rund fjorden i dag som følger 

landskapet og er lite synlig. Noe bebyggelse innerst i fjordbotn. Verdifullt friluftsområde i 

fjordbotn («Kronprinsruta»). Hekkende rovfugl i nærområdet til tiltaket. 

 

Ny veglinje vil kunne legges i eksisterende vegkorridor. Kan bli lite synlig ved omtenksom 

plassering og man unngår inngrep i strandsone. Tunnelpåhugg i fjordbotn vil kunne legges i 

ytre avgrensning friluftsområde. Turområdet får betydelig bedre tilgjengelighet. 

 

 

Figur 18. Morfjorden sett mot syd. Konsept K3 vil følge dagens veg . Med omtenksom 

plassering og utforming vil den kunne bli lite synlig i landskapet. 

 

 

Figur 19. Området i Morfjorbotn er verdifullt friluftsområde («Kronprinsruta»). Her kan man 

gå over til Laupstad. Konsept K3 vil komme fra høyre i bildet og gå inn i tunnel ved i nedre 

del av lyst felt i fjellsida. 



 

21 

 

 

Figur 20. Konsept K3 vil kunne ligge i dagens vegkorridor og vil gi begrenset inngrep. 

Oppsummert. 

- Legge ny veglinje med hensyn til synlighet i landskapet 

- Vurdere hensyn til hekkelokaliteten for kongeørn i anleggsfasen. 
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10 Delområde Laupstad 

Botn med bekkeutløp og lite vannspeil, bjørkeskog og lite granplantingsfelt innerst i botn. 

Noe bebyggelse langs E10. 

Indre del av Lauspstadosen antakelig hekkelokalitet for våtmarksfugl, men mest betydning 

som område for næringssøk. Gravhaug fra jernalder ved E10 og samisk kulturminner lenger 

øst. Skogsbilvei opp lia innerst i botn. 

Mye brukt friluftsområde. Lite boligområde langs E10. Fin stopplass ved E10 – utsikt. To 

store kraftlinjer gjennom området. Lite vannverk og flere traktorspor gjør botn preget av 

tekniske inngrep. 

Begynnende gjengroing av åkerteiger. 

Vegtrase kan legges i kort bru over innerste del av osen. Gammel fylling kan åpnes opp og 

kan bedre vannkvaliteten, samt åpne for fri fiskevandring. Begrenset synlighet av 

veganlegget. Begrenset inngrep i turområde. 

 

 

Figur 21. Mulig trase for K3 vist med svart strek. 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Laupstadosen sett fra E10 mot nord (Foto. Google Street View) 

 

Oppsummert: 

- Unngå nye inngrep i grunntvannsområdet i osen. 
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11 Andre delområder 

Det er kommet opp et nytt konsept 5, tunnel fra Melbu vest til Strønstad, etter at befaringen 

ble avholdt. Jenslibukta, som er sydlige del av konsept 2 Tunnel Fiskebøl, ble heller ikke 

befart sommeren 2018. Disse tre delområdene beskrives kort her basert på informasjon fra 

norgeskart.no, Google Street View og hadsel.kommune.no. 

 

11. 1 Jenslibukta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Kart over Jenslibukta. Mulig trase for Konsept 2 er vist med svart strek. 
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Figur 24.  E10 i Jenslibukta sett mot nord (Foto Google Street View). 

 

Fjellfotskråning med steinur og vegetasjon. E10 ligger like over fjæra. To langsgående 

kraftledninger. Avgrenset lanskapsrom. Det er ikke registrert kulturminner i området. Det er 

ikke bebyggelse eller dyrket mark i området.  

Løsmasser i skråningen kan gi utfordringer i forhold til tunnelpåhugg. Samtidig finnes et par 

flatere partier inntil vegen, som kan ha potensiale for å gi gode tunnelpåhugg og areal til 

kryssområde. 
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11.2 Melbu vest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Kartover Melbu tettsted. Mulig trase er vist med svart strek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Myrområdene vest for Melbu sett fra fv 881 (Foto. Google Street View). 
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Området er todelt. I vest er terrenget flatt, bestående av myrer, mindre jordteiger områder 

med vegetasjon. I syd er området avgrenset av eneboligbebyggelse langs fv 881og i nord 

avgrenset av fjellet. 

I den vestre delen vil et tunnelpåhugg i området kunne føre til utdrenering av deler av det 

store myrområdet. 

Den østre delen av området ligger i fjellfoten i overgangen mellom tettstedsbebyggelsen og 

fjellet. I overgangssonen ligger kraftlinje og mindre veger. I fjellområdet ligger lysløype, 

skibakke, skytebane og mange stier og småveger. I nordvestre del av bebyggelsen ligger 

idrettsbane og idrettshall og regulert boligområde. Fredete kulturminner på Lysan og Melbu 

gravfelt. En veg i dagen i dette området vil bli en barriere mellom bebyggelsen og 

friluftsområdene i fjellet og vil kunne berører fredete kulturminner. Her er det stort 

konfliktpotensial.  

Den viste vegtraseen på kartet i fig. 25 er lagt til grunn for kostnadsoverslaget. Det finnes 

flere andre mulige traseer i området. Det er mulig å legge vegen i tunnel forbi tettstedet og 

dermed løse mye av konflikten. Dette vil øke kostnadene for konseptet. 

Man kan også tenke seg at tunnelen knytter seg til dagens fv 82 i Melbu sentrum via 

eksisterende vegnett, f.eks. Haugveien som går vest- og nordover fra tettstedet. Det vil føre 

til betydelige ulemper for nærmiljøet, selv om det forventes liten trafikk på en ny veg (ÅDT 

1500).  
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11.3 Strønstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Kart Strønstad. Mulig trase er vist med svart strek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Fv 888 ved Strønstad sett mot vest (Foto. Google Street View). 
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Fjellfotskråning med steinur og vegetasjon. To langsgående kraftledninger. Det er ikke 

registrert kulturminner i området. Det er bebyggelse i hver ende av området på Strønstad og 

i Fiskebøl.  Det er ikke dyrket mark i området. Det er registrert et lite hagemarkområde vest 

for Fiskebøl, tresatt sanddyneområde (viktig naturtype B). området deles av dagens veg. Det 

er noe randbebyggelse. 

 

12 Samlet vurdering av konseptene. 

I vurdering av konfliktpotensialet av konseptene ble det i de fem temarapportene vurdert til 

å være stort konfliktpotensial for de fleste dagsonene av konseptene. Befaringen viser 

generelt sett at det er et stort potensial for å legge veglinjene slik at negative virkninger av 

ny veg blir relativt liten. Typisk for tunnelkonseptene er at det er korte dagsoner og lange 

tunneler. Det vil for disse bli betydelig masseoverskudd. Håndtering og deponering av 

masser er ikke avklart på dette nivået og er følgelig ikke tatt med i denne analysen. 

 

Konsept 0+ Mindre tiltak har ikke konflikter med ikke-prissatte virkninger. 

Rangeres som nr. 1 

Konsept 1. Flytting av fergesambandet innebærer bygging av to nye ferjeleier. Begge ligger i 

kystområder lite berørt av tekniske inngrep. Vassvika er vakkert småskala område med 

mange verdier. Kommuneplanen åpner for spredt bebyggelse i bakkant. Område har 

potensiale for økt bruk til friluftsliv. Konfliktpotenisalet vurderes som stort. Fergeleie på 

Ringen vil bli godt synlig fra Holdøya og fra sundet med sine tekniske installasjoner og 

belysning nattestid. 

Rangeres som nr. 6 

Konsept 2 Tunnel Fiskebøl har korte dagstrekninger på begge sider. Ved Steilo kan man 

komme i konflikt med landbruk, kulturarv og landskap. Det er potensiale for finne 

linjeføringer som gir små konflikter. Kort dagtrekning i Jenslibukta vil gi liten konflikt. 

Rangeres som nr. 2 

Konsept 3 Tunnel Hadselsanden har lengre dagstrekninger ved Melbu og i Morfjorden. Den 

viste veglinja ligger i bakkant av Melbu tettsted vil berøre dyrket mark, naturverdier, fredete 

kulturminner og tettstedet. Det er potensiale for å finne veglinjer med relativt lite konflikt. 

Ved Sommarhusstranda og innover Morfjorden er det områder med friluftlivssverdier og 

store natur- og landskapsverdier. Det er potensialer for å finne veglinjer som gir liten 

konflikt, f.eks ved å utbedre dagens veg. 

Rangeres som nr. 3 
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Konsept 4. Tunnel Holdøya har kort dagstrekning ved Ekrene. Her er det potensiale for å 

finne veglinjer med liten konflikt. På Holdøya vil bru over sundet til fastlandet være svært 

negativt for rekreasjonsverdier i sundet. Det er imidlertid mulig å unngå brua ved å forlenge 

tunnelen, men dette vil gi økte kostnader. 

Rangeres som nr. 3 

Konsept 5. Tunnel Strønstad har samme trase som konsept 2 ved Melbu. Den viste veglinja 

ligger i bakkant av Melbu tettsted vil berøre dyrket mark, naturverdier, fredete kulturminner 

og tettstedet. Det er potensiale for å finne veglinjer med moderat konflikt. Mellom Strønstad 

og Fiskebøl kan veglinja ligge i dagens trase. Vegen må utvides. Konfliktpotensialet vurderes 

som lite på denne strekningen. 

Rangeres som nr. 3 

 

Oppsummert kommer konsept 0+ best ut siden det ikke innebærer utbygging. Av 

utbyggingskonseptene vurderes konsept 2 som det beste. Det har korte dagsoner og lite 

konfliktpotensial. Konseptene 3, 4 og 5 vurderes som likeverdige i forhold til ikke-prissatte 

konsekvenser. Det største konfliktpotensialet er forbundet med ny veg forbi Melbu tettsted 

(Konsept 3 og 5) og forholdet til Holdøya (konsept 4) Konfliktpotensialet vurderes som 

moderat. Konsept 1 vurderes som det mest konfliktfulle i forhold til ikke- prissatte 

virkninger mye pga det bører kystsoner med eksisterende og fremtidig potensiale for 

friluftsliv/rekreasjon og at områdene har store landskapskvaliteter. 

13 Føringer for videre planlegging 

I videre planlegging vil følgende forhold være viktige: 

- Konsept 2. Unngå tunnelportal i bratt skråning med beitemark nordvest for Steilo 

- Konsept 3 og 5. Jorder ved Melbu. Vegen må følge strukturen i jordbukslandskapet 

fra sjøen mot fjell. – ikke legge seg diagonalt over jordene. 

- Konspet 3 og 5. Tilpasse veglinja til Melbu tettsted, evnt. Legge den i tunnel på deler 

av strekningen.  

- Konsept 3. Legg tunnelpåhugget på Sommarhusstranda godt unna Flatmyran for å 

unngå utdrenering av denne. 

- Konsept 3. Følge dagens veg fra Sommerhusstranda og inn Morfjorden. Dette for å 

unngå konflikt med vernede flyvesandområder og synligheten av vegen i landskapet 
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