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Sammendrag  
 
Ni ulike alternativer for deponi er konsekvensutredet i forhold til virkning på naturmangfold. Av disse 
er fire også utredet for massetak (m). De ni deponiene er Skyttmarka, Hellandsnakken, Andkilåsen, 
Steinbakkan, Dalan, Memaurkråga (m), Stormoen (m), Moan (m) og Tverrdalen (m).  

For tema nærmiljø og friluftsliv får ingen av deponiene stor negativ konsekvens som varig deponi og 
konsekvensgraden er gjennomgående lav. Tverrdalen skiller seg ut med middels negativ konsekvens 
som deponi og stor negativ konsekvens i anleggsfase på grunn av arealets verdi som turområde for 
skolen. For Steinbakkan er det anleggsfasen som slår negativt ut og gir middels til stor negativ 
konsekvens på grunn av nærhet til bebyggelse og tilkomstveg gjennom boligområde. Det er generelt 
anleggsfasen som gir negativ konsekvens på grunn av boliger nær tilkomstveg (massetransport som 
gir støy og støv), samt turområder og turstier som blir direkte berørt (stenge eller legge om turstier) 
eller indirekte berørt (støy gir redusert naturopplevelse langt ut over selve deponiaralet). Bare Moan 
skiller seg ut med lavest negativ konsekvens i anleggsfase og som massetak. 

Konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv 
Deponi Konsekvens 

Deponi 
Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka 0 / - - - Ikke utredet 

4 Hellandsnakken 0 / - - - Ikke utredet 

5 Andkilåsen 0 / - - - Ikke utredet 

9 Dalan 0 / - - - Ikke utredet 

12 Memaurkråga 0 / - - - - / - - 

15 Stormoen - - -  - / - - 

17 Tverrdalen - / - - - - - / - - 

18 Moan 0 / - 0 / - - 

23 Steinbakkan - - - / - - - Ikke utredet 

 
Rangering 

På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp) ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor og de bare realistisk vil kunne brukes for masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt etter 
mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i Tverrdalen har 
middels negativ konsekvens som deponi og middels til stor negativ konsekvens i anleggsfase. 
 
Seksjon/delområde sør for Leirfjord – Sommerset 
Her er det bare Moan som er utredet. Størstedelen er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet Moan har 
helt ubetydelige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.  
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen har samme konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv som deponi 12 
Memaurkråga.  



3 
 

 
Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponiene i dette området (3, 4, 5 og 9) har alle lik konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv, både 
for permanent deponi og anleggsfase. 
 
Vurdering i forhold til tidligere godkjente deponi 

 
Følgende godkjente deponi skal vurderes opp mot deponier som framkommer i denne utredningen: 
- Kvanntomoa. Friluftsinteresser – tursti opp til Rismålsvatnet. Registrert som svært viktig 
friluftsområde. Deponi her vil kreve omlegging av stien, i alle fall i anleggsfase og kanskje permanent. 
Deponi i dalen vil være negativt for naturopplevelsen i lang tid og i anleggsfasen svært negativt. 
Deponiene 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen har mindre negativ konsekvens enn et deponi 
lagt til Kvanntodalen.  
- Nordfjorden. Deponi vil påvirke opplevelsen av tilkomst til større friluftsområde og til nærområdene 
for campingplassen i anleggsfasen. 
- Sjødeponi Sørfolda –noe friluftsinteresse knyttet til båtutfart i Sørfolda og særlig nærområdet til 
Færøya. Ulempe i anleggsfase, ikke for permanent situasjon. 
 
Sjødeponi Sørfolda ønskes beholdt som deponi for å sikre nok kapasitet. Det vil bare bli brukt dersom 
landdeponi (og mulig behov fra kommunen eller andre aktører) ikke tar unna alt overskudd av 
steinmasser. 
 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvanntomoa i Kvarv. 
Men negativ konsekvens vurderes som større for Kvanntomoa satt opp mot Memaurkråga og 
Stormoen med tanke på friluftsliv.  
 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden. Det er få 
friluftsinteresser som blir berørt i deponi Nordfjorden, men for anleggsfase vil negativ konsekvens 
være tilnærmet det samme. Det er ulempe i anleggsfasen som gir negativt konsekvens på grunn av 
massetransport og støy/støv i innfallsporten til Nordfjorden som friluftsområde. Deponi Nordfjorden 
er noe bedre for tema friluftsliv enn alternativene som er utredet her. 
 

Avbøtende tiltak 

Deponi 15 Stormoen – Turstien i overkant av deponiet må holdes åpen/sikres. 

Deponi 17 Tverrdalen – Erstatningsareal for Leirfjord skole for tilrettelagte friluftsaktiviteter bør være 
kommet på plass før anlegget startes. 

Deponi 23 Steinbakkan - Tilkomst til friluftsområdene opp mot Lisjgardsloftet og Svartevatn må sikres 
ved at det lages en midlertidig veg eller sti forbi anleggsområdet på en trygg måte.  

Alle deponi med tilkomstveg nær bolighus og hytter – det må være god informasjon til berørte 
eiendommer om mulige støv og støyplager som følge av massetransport. Dette gjelder også 
tungtransport som kan gi usikker veg for gange og sykkel, særlig for barn og unge. Det må vurderes 
om det mulig å gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle farer og ulemper.   
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Innledning og bakgrunn 
 

 

Konsekvensutredningen gjelder for detaljreguleringsplanen «Regulering av deponier E6 
Sørfoldtunnelene». Denne reguleringsplanen er et supplement til «Reguleringsplan E6 Megården-
Mørsvikbotn» (Nasjonal plan-ID 184520150002), vedtatt av Sørfold kommune 15.11.2016. Vedtatt 
plan legger til rette for utbygging av E6 gjennom Sørfold. 

Reguleringsplanen for deponier skal legge til rette for områder som skal brukes til å deponere 
overskuddsmasser fra vegbyggingen, i hovedsak sprengstein fra tunnel. Noen av deponiområdene 
reguleres som framtidige massetak. På grunn av stor geografisk utstrekning er planområdet ikke 
sammenhengende, men består av flere planområder rundt hvert av de aktuelle deponiområdene. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i planlagt situasjon: Ny E6 bygget etter reguleringsplan E6 
Megården-Mørsvikbotn. I planen fra 2016 er det avsatt areal på land og i sjø til permanente 
deponier. Ingen av deponiene er regulert til massetak. Bruk og istandsetting av deponier er vedtatt i 
bestemmelsenes § 4.2. Hvis det ikke reguleres nye deponier vil trolig alle de vedtatte deponiene tas i 
bruk, også de to som fylkesmannen har signalisert ønske om å ta ut (Nordfjorden og Kvantomoen). 
På samme vis vil det å regulere nye deponi kunne gjøre at godkjente deponi kan tas ut. Her betyr 
avstand mellom tunnel og deponi mye både for økonomi og for miljøkostnad/ulempe. 
 
Derfor gjelder følgende: 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden. 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvantomoen i Kvarv. 
 
For arbeidet med reguleringsplan for nye deponier vedtok Sørfold kommune et planprogram der 
mulige deponiområder, omfang og tema for konsekvensutredningene ble valgt ut. Nærmiljø og 
friliftsliv er ett av fagtemaene som skal konsekvensutredes. De øvrige er landskapsbilde, 
naturmangfold, landbruk og reindrift.  
 
Det har vært gjennomført prosesser i flere trinn med å velge ut aktuelle områder for deponi og 
massetak. Videre undersøkelser av områdene har resultert i ytterligere utsiling og avgrensning av 
deponier, hvilke som er aktuelle som massetak og omfang av konsekvensutredning.  

Det gjøres utredning på 9 deponi. Fire av disse utredes også for massetak. Dette gjelder deponiene 
12 Memaurkråga, 15 Stormoen, 17 Tverrdalen og 18 Moan. 
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Det har også blitt gjort en jobb for å avgrense deponi innenfor bruttoareal i oppstartsvarsel. I denne 
jobben er hensyn til vassdrag, landskapsformer og bebyggelse i nærheten forsøkt ivaretatt så godt 
som mulig. Det betyr altså at avbøtende tiltak alt er innarbeidet slik at påvirkning på omgivelsene er 
redusert før konsekvensutredning. Det utredes her konsekvens av de angitte deponiavgrensningene 
som er vist på kartene i denne rapporten.  

Lokalisering av alle deponiene 

 

Figur 1 Lokalisering av deponier i KU. Det er her vist bruttoareal (oppstart). Areal for KU er redusert, se detaljkart. 
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Metode og kilder til informasjon 
Det er benyttet metodikken for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens håndbok 
V712 Konsekvensanalyser (versjon november 2014). Denne er bygd opp i tre trinn: 

1. Vurdering av verdi 

2. Vurdering av omfang  

3. Vurdering av konsekvens   

Vurdering av verdi 

Et områdes verdi skal vurderes innenfor 
en tredelt skala fra liten til stor verdi. 
Med verdi menes en vurdering av hvor 
verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor 
det enkelte fagtema. Det lages ikke 
verdikart da det planområdet er oppdelt 
i mange små biter (deponiforslag) og 
framstilling på ett verdikart synes ikke 
tjenlig. Hvert deponiområde gis verdi i sin 
helhet og det pekes tekstlig på 
kvalitetetene innenfor hver 
deponiavgrensning. 

 

Vurdering av omfang  

Omfanget (påvirkning) som det nye 
tiltaket gir skal vurderes i en femdelt 
skala fra stort positivt omfang via 
lite/intet omfang til stort negativt 
omfang. Med omfang menes en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket 
antas å medføre for de ulike miljøene 
eller områdene, innenfor det enkelte 
fagtema, og graden av denne endringen. 
Omfang vurderes opp mot 0-alternativet.  

 

Vurdering av konsekvens   
 
Konsekvens av tiltaket for et område eller miljø fremkommer ved å sammenholde områdets eller 
miljøets verdi opp mot tiltakets omfang (påvirkning). Dette gjøres i en matrise eller konsekvensvifte.  
Konsekvens angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 
konsekvens (----). I tabellene som viser konsekvens er det også gitt farge i henhold til håndbok V712, 
hvor rød er negativ konsekvens og blå er positiv konsekvens. Styrken på fargen angir graden av 
konsekvens. Det er ikke vanlig at vegprosjekter havner på positiv samlet konsekvens for de ikke-
prissatte temaene. I praksis vil derfor en konsekvensutredning for disse normalt peke på hva som er 
det minst negative alternativet for et planlagt tiltak. 

Konsekvensvifte (Statens vegvesen, 2014. 
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Denne konsekvensutredningen utreder ni ulike deponiforslag, hvorav fem også utredes for framtidig 
massetak. Konsekvens framkommer som sammenligning med 0-alternativet. Siden 0-alternativet i 
dette tilfellet inneholder godkjente deponier som kan tas ut dersom noen av de foreslåtte nye 
deponiene blir valgt er vurderingen opp mot 0-alternativet særlig krevende. 

Nærmiljø og friluftsliv i konsekvensutredninger 
I V712 defineres nærmiljø og friluftsliv slik (noe forkortet versjon): 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i 
umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på 
sykkel. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. I dette regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder. 

Kriterier for vurdering av verdi for landbruk (V712, versjon 2014) 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
 
 
Boligområder 

• Boligområde med stor 
grad av utflytting eller med 
reduserte kvaliteter35 

• Og/eller lav tetthet av boli- 
ger og få boliger 

• Vanlig boligområde • Boligområde med spesi- 
elle kvaliteter36 

• Og/eller tette konsentra- 
sjoner av boliger 

 
 
 
Øvrige bebygde områder 

• Ingen skoler, barnehager, 
lite fritidstilbud og uteområ- 
der for barn, unge og/eller 
voksen 
• Og/eller lav bruksintensitet 

• Fritidstilbud/uteområder 
der en del barn, unge og/ 
eller voksne oppholder seg 
• Og/eller middels bruksin- 
tensitet 

• Grunnskoler/barnehager/ 
fritidstilbud/uteområder  der 
mange barn, unge og/eller 
voksne oppholder seg 
•Og/eller svært stor bruks- 
intensitet 

 
 
 
Offentlige/felles møte- 
steder og andre uteom- 
råder (plasser, parker, 
løkker m.m.) 

• Uteområder som er lite 
brukt 
• Områder med få eller 
ingen opplevelseskvaliteter 
/ er lite egnet til bruk og 
opphold 

• Uteområder som brukes 
• Områder med opplevel- 
seskvaliteter / som er egnet 
til bruk og opphold 
• Områder som har, og kan 
ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes 
fysiske utfoldelse og opp- 
hold 

• Uteområder som brukes 
oft /av mange 
• Viktige områder for barns, 
unges og/eller voksnes 
fysiske utfoldelse og opp- 
hold 

 
 
 
 
Friluftsområder 

• Områder som er mindre 
brukt og mindre egnet til 
friluftsliv og rekreasjon 
• Områder med få eller 
ingen opplevelseskvaliteter 

• Områder som brukes til 
friluftsliv og rekreasjon 
• Områder med opplevel- 
seskvaliteter / som er egnet 
til friluftsliv37 og rekreasjon 
• Områder som har, og kan 
ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes 
friluftsliv og rekreasjon 

• Områder som brukes ofte/ 
av mange 
• Områder som er en del av 
sammenhengende grønt- 
områder 
• Områder som er attraktive 
nasjonalt og internasjonalt 
og som i stor grad tilbyr still- 
het og naturopplevelse 

 
 
 
Veg- og stinett for 
gående og syklende 

• Veg- og stinett som er lite 
brukt, og/eller som mange 
føler ubehag og utrygghet 
ved å ferdes langs, 
• Ferdselslinjer med flere 
barrierer og/eller som 
oppleves som omveger og 
dermed er lite brukt 

• Veg- og stinett som brukes 
• Ferdselslinjer til sentrale 
målpunkter38 

• Sentrale ferdselslinjer som 
er svært mye brukt 
• Hovedferdselslinjer til 
sentrale målpunkter 
• Ferdselslinjer som er en 
del av sammenhengende 
ruter spesielt tilrettelagt for 
gående og syklende 

 
 

Identitetsskapende 
områder/ elementer 

• Områder/elementer som 
ikke er viktige for stedets 
identitet (få knytter dette 
området/elementet til ste- 
dets identitet) 

• Områder/elementer som 
kan være viktig for stedets 
identitet (noen, men ikke 
mange, knytter dette områ- 
det/elementet til stedets 
identitet) 

• Områder/elementer som 
definerer stedets identitet 
(mange knytter dette områ- 
det/elementet til stedets 
identitet) 
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Datainnsamling og kilder til informasjon 

Hovedkilden til informasjon om nærmiljø er hentet fra kart og opplysninger fra kommunen ved Gerd-
Bente Jakobsen og Kurt Peder Hjelvik. Informasjon om friluftsliv er hentet fra samme kilder, samt fra 
naturbase der kartlagte friluftsområder er lagt inn. I tillegg kommer observasjoner i felt juli 2017. 

Nærmiljø og friluftsliv i planområdet generelt 
Sørfold kommune har under 2000 innbyggere og det er bare noe spredt bosetting i/nær det aktuelle 
planområdet. Kommunen har mange og store naturområder som er mye brukt til friluftsliv. Rago 
nasjonalpark er vel det mest kjente området, med innfallsport i Nordfjorden hvor Nordfjordelva byr 
på bra laksefiske. Det er flere merkete turløyper i kommunen og kommunen er med i Salten 
Friluftsråd. I planområdet er det flere turstier, men bare får av disse er merket og tilrettelagt. 

Konsekvensvurdering for hvert deponiområde 

0-alternativet 
Nullalternativet tar utgangspunkt i planlagt situasjon: Ny E6 bygget etter reguleringsplan E6 
Megården-Mørsvikbotn. I planen fra 2016 er det avsatt areal på land og i sjø til permanente 
deponier. Bruk og istandsetting av deponier er vedtatt i bestemmelsenes § 4.2. Ingen av de 
godkjente deponiene er regulert som massetak.  

Siden deponiene Nordfjord og Kvantomoen er godkjent vil disse inngå i 0-alternativet. Alternativt 
deponi vurderes da opp mot dette. Det betyr at godkjenning av nye deponier kan medføre at 
allerede godkjente deponier kan nulles ut ved reguleringsendring, slik at den negative konsekvensen 
for et nytt godkjent deponi må ses i sammenheng med mulighet for å erstatte godkjent deponi (og 
den negative konsekvensen dette deponiet har). I denne sammenhengen vil det være deponi 9 Dalan 
som sammen med ett av deponiene 3, 4 eller 5 som kan erstatte godkjent deponi i Nordfjord og 
deponiene 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen som kan erstatte godkjent deponi Kvantomoen i 
Kvarv. Sjødeponi i Sørfolda (godkjent i tidligere plan) må beholdes som en buffer uansett 

Bruk av de regulerte deponier 2016 avhenger av mengde masse nye deponier som blir godkjent i 
denne reguleringsplanen kan ta unna. 0-alternativet er et tiltak med vesentlige negative effekter for 
naturmangfold som følge av de godkjente deponiene. Det gjelder særlig for deponiene Nordfjorden 
og Kvantomoen (ved Kvarv). Dersom nye deponi kan tas i bruk som følge av denne nye deponiplanen 
vil konsekvens sammenlignes mot den konsekvens de samme mengdene masse gir ved bruk av 
allerede godkjente deponier.  

Tegnforklaring til kartene 
For hvert deponiområde vises først kart med 
inntegnet deponi slik det er beregnet i forhold 
til virkning av tiltaket. I tillegg er det vist kart 
over kartlagte friluftsområder (naturbase.no). 
Der det ikkje er registrert kartlagte 
friluftsområder utelates dette kartutsnittet. 

Tegnforklaring vist her.
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Deponiområde 3 Skyttmarka 

 

 
Verdi 
Det er ingen registrerte/kartlagte friluftsområder i dette området. Arealene i og rundt brukes nok 
likevel noe av de som bor i nærområdet til turer, jakt og bærplukking. Nærmeste bebyggelse ligger 
om lag 900 meter unna. Det er heller ingen hytter i nærområdet.  

Området får liten til middels verdi. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲ 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponiet ligger ved Helland, øst for E6, i utkanten av Skyttmarkmyra. 
Deponiet strekker seg langs med foten til Røyrskogheia. Ingen nær 
bebyggelse. 

Atkomst Via eksisterende skogsvei fra E6. 
Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 

vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 62 000 m2 
Massevolum, ca. 545 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 60-85 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 8,8 m 
Annet Deponiet dekker et granplantefelt 
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Deponiet berører ikke registrerte verdier for nærmiljø og friluftsliv. Omfang av ulempe som følge av 
deponiet anses å være svært liten i permanent fase. Naturopplevelse knyttet til bruken av områdene 
og stiene gjennom blir redusert men dette vil avta over tid etter hvert som ny vegetasjon kommer 
opp og får etablert seg som tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Samlet vurderes omfang 
som intet til lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                       ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 3 vil for permanent situasjon være ubetydelig til lite negativt ( 0 / - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I anleggsfasen vil det være massetransport langs E6 fra tunnelpåhogg ved 
Megård til deponiområdet. Dette vil imidlertid være tilnærmet likt for deponi 3, 4 og 5 når det 
gjelder bebyggelse langs E6. Massetransport langs E6 vil være negativt for nærmiljø, men siden det 
likevel går mye tungtrafikk langs E6 vil denne ekstra trafikken ikke utgjøre noen stor negativ ulempe. 
For tilkomstvegen fra E6 til deponiet er det ingen bebyggelse som kan få ulempe.  

Støy og støv i anleggsfase vil gjøre at et areal større enn selve deponiet vil bli langt mindre attraktivt 
for friluftsliv/turer i utmarka enn før etablering av deponi. Omfang vurderes som stort negativt, men 
siden bruksintensiteten som friluftsområde/turområde (og dermed verdi) er lav, blir samlet 
konsekvens i anleggsfase middels negativ ( - - ). 
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Deponiområde 4 Hellandsnakken 

 

Verdi 

Det er ingen registrerte/kartlagte friluftsområder i dette området. Arealene i og rundt brukes nok 
likevel noe av de som bor i nærområdet til turer, jakt og bærplukking. Det ligger noen få boliger nært 
deponiet, se kartutsnitt. Det er ingen hytter i nærområdet. Området får liten til middels verdi. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲ 
 

Omfang deponi 

Plassering Like nord for Hellandsnakken, i hellende terreng ned mot Andkilmarka. 
Deponiet ligger langs E6, like ved en bebygd eiendom. Deponiet fyller 
opp terrenget mot toppen til naturlig bergskrent og tilpasses 
eksisterende terreng. 

Atkomst To nye atkomstveger fra E6, nord og sør for bebyggelsen (se piler) 
Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 

vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 62 000 m2 
Massevolum, ca. 368 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 45-65 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 6 m 
Annet Elkems industrideponi, som er i daglig drift, ligger lenger ned i 

dalbunnen ca. 500 m mot nordøst.        
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Det er ikke registrerte friluftsområder i eller nær deponiområdet. Det er to gardstun/husklynger i 
nærområdet som antas brukes som bolig. Disse ligger kloss i E6. Omfang av ulempe som følge av 
deponiet anses å være svært liten i permanent fase. Omfang av ulempe som følge av deponiet anses 
å være svært liten i permanent fase. Naturopplevelse knyttet til bruken av områdene og stiene 
gjennom blir redusert men dette vil avta over tid etter hvert som ny vegetasjon kommer opp og får 
etablert seg som tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Samlet vurderes omfang som intet til 
lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                       ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 4 vil for permanent situasjon være ubetydelig til lite negativt ( 0 / - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I anleggsfasen vil det være massetransport langs E6 fra tunnelpåhogg ved 
Megård til deponiområdet. Dette vil imidlertid være tilnærmet likt for deponi 3, 4 og 5 når det 
gjelder bebyggelse langs E6. Massetransport langs E6 vil være negativt for nærmiljø, men siden det 
likevel går mye tungtrafikk langs E6 vil denne ekstra trafikken ikke utgjøre noen stor negativ ulempe. 
For selve tilkomstvegen fra E6 til deponiet kan det bli noe støy og støv som når disse to boligene.  

Støy og støv i anleggsfase vil gjøre at et areal større enn selve deponiet vil bli langt mindre attraktivt 
for friluftsliv/turer i utmarka enn før etablering av deponi. Omfang vurderes som stort negativt, men 
siden bruksintensiteten som friluftsområde/turområde (og dermed verdi) er lav, blir samlet 
konsekvens i anleggsfase middels negativ ( - - ). 
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Deponiområde 5 Andkilåsen 

 

Verdi 

Det er ingen registrerte/kartlagte friluftsområder i dette området. Arealene i og rundt brukes nok 
likevel noe av de som bor i nærområdet til turer, jakt og bærplukking. Selve Andkilvatnet er registrert 
som viktig friluftsområde, men det ligger et stykke unna deponiet. Det ligger noen boliger nært 
deponiet, se kartutsnitt. Det ligger noen fritidseiendommer og naust ved Andkilvatnet og disse har 
tilkomst på vegen som går forbi deponiområdet. Området får liten til middels verdi. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲ 
 

Omfang deponi 

Plassering Nordsiden av Andkilåsen, vest for nordre ende av Andkilvatnet. 
Deponiet ligger på ei skogkledd flate i lia ovenfor bebyggelsen i 
Andkilen. 

Atkomst Via eksisterende kommunal veg til Andkilen, og videre fra privat 
skogsveg 

Massetype/transport Sprengstein fra Megårdtunnelen med forskjæringer, og løsmasser fra 
vegarbeider på begge sider av Tørrfjordelv 

Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 49 000 m2 
Massevolum, ca. 229 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 45-65 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 4,7 m 
Annet  
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Det er ikke registrerte friluftsområder i eller nær deponiområdet. Det er noen hus i nærheten. 
Avstanden er 200 – 300 meter. Omfang av ulempe som følge av deponiet anses å være svært liten i 
permanent fase. Naturopplevelse knyttet til bruken av områdene og stiene gjennom blir redusert 
men dette vil avta over tid etter hvert som ny vegetasjon kommer opp og får etablert seg som 
tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Samlet vurderes omfang som intet til lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                       ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 5 vil for permanent situasjon være ubetydelig til lite negativt ( 0 / - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I anleggsfasen vil det være massetransport langs E6 fra tunnelpåhogg ved 
Megård til deponiområdet. Dette vil imidlertid være tilnærmet likt for deponi 3, 4 og 5 når det 
gjelder bebyggelse langs E6. Massetransport langs E6 vil være negativt for nærmiljø, men siden det 
likevel går mye tungtrafikk langs E6 vil denne ekstra trafikken ikke utgjøre noen stor negativ ulempe. 
For selve tilkomstvegen fra E6 til deponiet (den kommunale vegen) vil det bli noe støy og støv som 
når boligene. I tillegg til dette vil trafikk med lastebil på den kommunale vegen gjøre at det vil føles 
utrygt å ferdes til fots og på sykkel der så lenge det pågår massetransport. Dette vil særlig gjelde for 
barn og unge.  

Støy og støv i anleggsfase vil gjøre at et areal større enn selve deponiet vil bli langt mindre attraktivt 
for friluftsliv/turer i utmarka enn før etablering av deponi. Det legges til grunn at tilkomst til hytter og 
naust ved Andkilvatnet ikke blir avstengt som følge av anleggsvirksomheten.  

Omfang vurderes som stort negativt, men siden bruksintensiteten som friluftsområde/turområde (og 
dermed verdi) er lav, blir samlet konsekvens i anleggsfase middels negativ ( - - ). Ulemper for 
nærmiljø/boliger er negativt men ikke av en slik art at negativ konsekvens øker ut over middels 
negativ. 
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Deponiområde 9 Dalan 
 

 

Øverste kart viser deponiet til venstre og atkomstveg til høyre, det nederste er selve deponiet. 

 

  
 
 
 

 



16 
 

Verdi 

Det er et par boliger ved Torkeleng, men anleggsvegen skal gå i lia litt ovenfor disse. Areal avsatt som 
deponi er ikke registrert som friluftsområde av verdi. Området brukes i forbindelse med jakt, 
bærplukking og turer slik at området har verdi lokalt som friluftsområde. Det går noen enkle 
traktorveger i området og stier i forlengelsen av disse. Verdi vurderes som liten til middels. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                            ▲- 
 

Omfang deponi 

Plassering Nord for dagens E6, i fjellsiden ovenfor Hjelvik og Torkeleng ved 
Tørrfjorden. I det hellende terrenget er det langsgående daler, flatere 
partier som lager søkk i fjellsiden. Deponiet ligger i på ei slik flate som 
har navnet Dalen. Deponiet fyller opp eksisterende terrengformer og 
former nye masser inn mot lisiden. 

Atkomst Via ny anleggsveg og del av eksisterende skogsvei fra Torkeleng 
Massetype/transport Sprengstein fra Gyltviktunnelen med forskjæringer               
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 33 500 m2 
Massevolum, ca. 169 000m3 
Kotehøyde bunn-topp Bunnlinje 144-160 m.o.h,  topplinje 160-176 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 5 m 
Annet Atkomstveg har helling inntil 1:12 

 

Deponiet vil beslaglegge areal med traktorveg og tursti i lokal bruk, men disse kan reetableres etter 
avsluttet deponi. Naturopplevelse knyttet til bruken av områdene og stiene gjennom blir redusert 
men dette vil avta over tid etter hvert som ny vegetasjon kommer opp og får etablert seg som 
tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Samlet vurderes omfang som intet til lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 

 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                       ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 9 vil for permanent situasjon være ubetydelig til liten negativ ( 0 / - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I en anleggsfase vil tilkomsten til arealene kunne bli stengt eller 
vanskeligere tilgjengelig. Tilkomstvegen opp til deponiet krysser dagens traktorveg i hårnålssvingen 
ved Torkelsengloftet. Det vil trolig være mulig å passere her til fots slik at arealene utenom deponiet 
fortsatt vil være tilgjengelig også i en anleggsfase. Støy og støv i anleggsfase vil likevel gjøre at et 
areal større enn selve deponiet vil bli langt mindre attraktivt for friluftsliv/turer i utmarka enn før 
etablering av deponi. Omfang vurderes som stort negativt, men siden bruksintensiteten som 
friluftsområde/turområde (og dermed verdi) er lav, blir samlet konsekvens i anleggsfase middels 
negativ ( - - ). Boligene/husene ved Torkeleng kan bli noe påvirket av støy og støv i anleggsfase men 
dette gir ikke høyere konsekvens slik at samlet er konsekvens i anleggsfasen middels negativt ( - - ). 
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Deponiområde 12 Memaurkråga 

 
Nordre og søndre deponi innenfor deponi 12 Memaurkråga 
 

 

Utsnitt søndre deponi 
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Verdi 
 
Det er ikke boligbebyggelse i området. Nærmeste boliger er gårdene på Gyltvikmoen som ligger 
minimum 500 meter unna. Areal avsatt som deponi er ikke registrert som friluftsområde av verdi. 
Det er likevel sannsynlig at området brukes i forbindelse med jakt, bærplukking og turer slik at 
området har verdi lokalt som friluftsområde. Det går noen enkle traktorveger i området og stier i 
forlengelsen av disse. Blant annet er det sti helt i utkanten av området som leder opp til Kråktuva 
som er et yndet utsiktspunkt mot Folda. Det går også en sti videre mot Kråktuva i forlengelsen av 
traktorvegen gjennom deponiområdet. Denne er tydelig i terrenget og er lokalt viktig. Badeplassen 
ved Gyltvikvannet har stor verdi men denne blir ikke direkte berørt (se mer om anleggsfase og 
massetak). 

Verdi vurderes samlet til middels. 

 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                       ▲ 
 
Omfang deponi 

Søndre del 
Plassering  Øst for E6, ved foten av Gyltvikfjellet. Deponiet ligger vis à vis 

bebyggelse i Gyltvik vest for E6. Området er et slakere parti som 
strekker seg mellom Knubben - Bukkhola og Kråktuva.  

Atkomst Via avkjørsel fra E6 (lunneplass), delvis bruk av eksisterende skogsvei 
Massetype/transport Sprengstein fra Gyltviktunnelen og bergskjæringer mellom Gyltvik og 

Kvarv, samt løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik og Kvarv. 
Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 124 000 m2 
Massevolum, ca. 1 270 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 125-165 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 10 m 

 
Nordre del 

Plassering  Nord for søndre del, en elv skiller de to deponiene. Deponiet avgrenses 
av et elveløp.  

Atkomst Samme avkjørsel som søndre del 
Massetype/transport Samme som søndre del 
Massetak? Nei, utredes som permanent deponi 
Maks areal, ca. 80 600m2 
Massevolum, ca. 623 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 147-175 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 7,7 m 

 

Deponiet vil beslaglegge areal med traktorveg og tursti i lokal bruk, men disse kan reetableres etter 
avsluttet deponi. Den andre turstien opp til Kråktuva blir ikke direkte berørt. Naturopplevelse knyttet 
til bruken av områdene og stiene gjennom blir redusert men dette vil avta over tid etter hvert som ny 
vegetasjon kommer opp og får etablert seg som tilnærmet samme verdi for friluftsliv som før. Samlet 
vurderes omfang i permanent fase som lite til middels negativt. 
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      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 

 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                        ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 12 vil for permanent situasjon være liten til middels negativ ( - / - - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. I en anleggsfase vil tilkomsten til arealene innenfor deponiet kunne bli 
stengt eller vanskeligere tilgjengelig. Boligområdene/gårdene på Gyltvikmoen kan oppleve noe støy 
men dette er under grenseverdier for tiltak. Likevel kan støy fra deponiet virke noe sjenerende ved 
opphold utomhus.  

Støy og støv i anleggsfase vil likevel gjøre at et areal større enn selve deponiet vil bli langt mindre 
attraktivt for friluftsliv/turer i utmarka enn før etablering av deponi. Omfang vurderes som middels til 
stort negativt. Siden bruksintensiteten som friluftsområde/turområde er av lokal verdi blir samlet 
konsekvens i anleggsfase middels negativ ( - - ). 

Badeplassen ved Gyltvikvannet vil kunne bli noe sjenert av anleggsstøy ved rett vindretning. I 
utgangspunktet vil anlegg i deponiområdet trolig ha relativ liten støyeffekt på badeområdet. Her vil 
det heller være aktiviteten ut fra tunnelpåhogget i godkjent plan som kan virke sjenerende. Omfang i 
anleggsfase vurderes som lite til middels negativt og samlet konsekvens vil da fortsatt være middels 
negativ ( - - ). 

 

Omfang og konsekvens for massetak 

Massetak kommer etter anleggsfase og vil derfor være en separat vurdering av konsekvens etter 
gjennomført anleggsfase for deponi. Det vil bli et tilnærmet varig inngrep siden massene ikke 
nødvendigvis arronderes og tilpasses terrenget med etablering av tilstrekkelig vegetasjonsdekke som 
får gro til, avhengig av om det er drift eller ikke i massetaket. 

Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik at naturopplevelsen kan bli noe 
negativt påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil ulempene fra dette være mindre enn 
for anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). Slike ulemper vil opptre når det er aktivitet i 
massetaket. Det legges til grunn at stier i området kan opprettholdes eller legges om slik at massetak 
i stenger til gang til turområder innenfor. Omfang for massetak vurderes som lite til middels negativt 
og konsekvens blir liten til middels negativ ( - / - - ).  
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Deponiområde 15 Stormoen 

 

  
Kart som viser viktig friluftsområde over Stormoen 
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Turstien som går langs den gamle telefon/telegraflinja (gammel ferdsellvei) ligger fint på ei hylle i terrenget 
 

Verdi 

Deponiet ligger i utkanten av registrert friluftsområde Innerfjellet – Aspfjorddalen som har verdi 
viktig i naturbase. Dette er et stort turområde for varierte aktiviteter, fisking, jakt, bærplukking, 
grotting, gammel ferdselsvei mellom Kvarv og Aspfjorden. Det går en tursti forbi Stormoen og inn til 
store friluftsområder inn mot Aspfjorddalen og videre. Verdi er middels til stor. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                           ▲- 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponi 15 Stormoen ligger øst for E6 ved Aspfjordtunnelen.  Området 
er ei flate inn mot et stigende terreng som er lisidene til Storhammaren 
og Innerfjellet. Deponiet ligger bak planlagt tunnelpåhugg for ny E6. 

Atkomst Gjennom regulert anleggsområde, opp i terrenget ved tunnelportal. 
Massetype/transport Sprengstein fra Kvarv/Kalvik tunnel, Berrflåget og bergskjæringer 

mellom Gyltvik og Berrflåget. Løsmasser fra vegarbeider mellom Gyltvik 
og Berrflåget.            

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 69 000 m2 
Massevolum, ca. 955 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 90-130 m.o.h. ? 
Fyllhøyde, gj.snitt 13,8 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen og endring til massetak. 
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Selve deponiområdet ligger helt i utkanten av det registrerte friluftsområdet og deponiet vil i liten 
grad forringe dette. Turstien går rett i overkant av deponiet og blir ikke fysisk berørt slik at 
friluftsbruken på permanent basis blir lite negativt berørt. Naturopplevelsen kan bli noe påvirket for 
denne delen av friluftsområdet, men dette vil avta over tid når deponiet gror til. Omfang vurderes 
som lite negativt. 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                      ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 15 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). Merk at det vurderes 
her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Selv om turstien ikke blir blokkert vil opplevelsen av støy og støv fra 
deponiområdet i anleggsfase gi redusert naturopplevelse og støyen vil trolig nå et stykke inn i dalen 
også og slik påvirke et noe større areal. Omfang i anleggsfase vurderes som middels negativt og 
konsekvens blir da for anleggsfasen middels negativ ( - - ). Det er da lagt til grunn at turstien ikke må 
stenges av hensyn til sikkerhet for anlegget. Dersom turstien stenges blir konsekvens stor negativ. 

Omfang og konsekvens for massetak 

Massetak kommer etter anleggsfase og vil derfor være en separat vurdering av konsekvens etter 
gjennomført anleggsfase for deponi. Det vil bli et tilnærmet varig inngrep siden massene ikke 
nødvendigvis arronderes og tilpasses terrenget med etablering av tilstrekkelig vegetasjonsdekke som 
får gro til, avhengig av om det er drift eller ikke i massetaket. 

Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik at naturopplevelsen blir noe negativt 
påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil ulempene fra dette være mindre enn for 
anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). Slike ulemper vil opptre når det er aktivitet i 
massetaket. Omfang for massetak vurderes som lite til middels negativt og konsekvens blir liten til 
middels negativ ( - / - - ), med samme forutsetning om at turstien ikke må stenges.  

 

  



23 
 

Deponiområde 17 Tverrdalen 

 

 
Kart som viser svært viktig friluftsområde 
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Verdi 

Deponiområdet ligger innenfor et svært viktig friluftsområde, Brekkmoskogen, som brukes av 
Leirfjord skole spesielt. Det registrerte friluftsområdet har høyeste skåre for verdisettingsfaktorene 
egnethet og tilrettelegging. Området er tilrettelagt av skolen til ulike typer av friluftsaktivitet. 
Bruksområdet for skolen er i hovedsak knyttet til områdene ved Brekkmoskogen, som blir kraftig 
berørt av selve vegprosjektet (ny E6) med tunnelpåhogg. Berørt areal for deponi med tilkomstveg 
ligger i utkanten av området og har ikke så stor verdi. Det går stier gjennom området som er avsatt til 
deponi som viser at arealet er i bruk. Det er ingen boliger i eller helt nære området.  

Området gis middels til stor verdi. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                                    ▲ 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponi 17 ligger i Tverrdalen, øst for nåværende fv. 613 gjennom 
Bonådalen, ved Kvantosletta. Deponiet grenser mot Tverrelva i sør og 
øst. Mot nord ligger deponiet i foten av Steinmofjellet, fjellsiden stiger 
bratt på opp fra deponiet. Ingen nær bebyggelse. 

Atkomst Via anleggsvei nord for elva mot påhoggsområde for tunnel. 
Massetype/transport Sprengstein fra Bonå tunnel, Stortjønnflåget tunnel og bergskjæringer 

mellom Bonå tunnel og Horndal tunnel. Løsmasser fra vegarbeider 
mellom Tverrdalen og Horndal.      

Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca.  76 450 m2 
Massevolum, ca.  500 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp Bunnlinje 76-100-85 m.o.h., topplinje 143 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 6,5 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen, og endring til massetak. 
 

De mest tilrettelagte delene av området ligger nærmest skolen og i området som blir direkte berørt 
av tunnelpåhogg og ny veg og kryss i godkjent reguleringsplan for ny E6. Turstiene i området går 
midlertidig tapt men kan reetableres etter av deponiet lukkes/avsluttes og slik opprettholde verdi 
som turveg til områder utenfor deponiet. For selve deponiet vil naturen bli vesentlig endret og det vil 
ta lang tid før en får skog/vegetasjon som gir noe nær samme naturopplevelse som i dag. 

Omfang vurderes til liten til middels negativt ( - / - - ) da det en trolig kan reetablere turstier igjen slik 
at disse ikke går tapt permanent, men det kan på grunn av tiden dette tar bety at arealene i praksis 
går ut av bruk for skolens aktiviteter. Annen friluftsbruk av turstiene kan likevel ivaretas på lang sikt.  

Det er knyttet usikkerhet til skolens framtidige bruk av disse områdene på grunn av ny E6 og det har 
vært dialog mellom Statens vegvesen og skolen om erstatning ved at det gis økonomisk til skudd til 
opparbeidelse av nye tilrettelagte friluftsområder til erstatning for de som går tapt.  Det legges til 
grunn at skolen får ordnet med nye arealer for tilsvarende bruk. 
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      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                  ▲ 

 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 17 vil for permanent situasjon være liten til middels negativ ( - / - - ). Merk at 
det vurderes her samlet konsekvens for hele deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Omfang i anleggsfase vurderes som middels stort negativt på grunn av at 
turstiene ikke kan brukes så lenge det er anleggsaktivitet i deponi og tilkomstveg. Støy fra 
deponiområdet vil også gjøre omkringliggende arealer lite egnet til naturopplevelse. Også her gjelder 
usikkerhet om skolen rekker å få på plass nye arealer som kompensasjon for friluftsarealene i 
Tverrdalen.  Konsekvens for anleggsfasen blir da middels stor negativ ( - - ). 

Omfang og konsekvens for massetak 

Massetak kommer etter anleggsfase og vil derfor være en separat vurdering av konsekvens etter 
gjennomført anleggsfase for deponi. Det vil bli et tilnærmet varig inngrep siden massene ikke 
nødvendigvis arronderes og tilpasses terrenget med etablering av tilstrekkelig vegetasjonsdekke som 
får gro til, avhengig av om det er drift eller ikke i massetaket. 

Arealet vil derfor være mindre egnet til friluftsbruk for naturopplevelse. Turstiene vil måtte legges 
om for å ivareta tilkomst til arealer innenfor/ovenfor massetaket. Det betyr også at arealet ikke vil 
være egnet for skolens bruk av området som er grunnlaget for den høye verdien arealet har.  

Skolens bruk av arealene er i størst grad knyttet til områdene ved Brekkmoskogen og ikke så mye 
arealene innerst i Tverrdalen der massetak er aktuelt. Dersom skolen ikke får etablert nye egnede 
arealer for sin friluftsbruk vil omfang for massetak bli middels negativt og konsekvens bli middels 
negativ ( - - ). Får en plass nye alternative områder med tilnærmet samme kvalitet som erstatning for 
det som går tapt vil omfang reduseres og dette legges til grunn for konsekvensvurderingen for 
massetak. 

Tidsperioden for påvirkning fra massetak er ikke avgrenset slik at naturopplevelsen blir noe negativt 
påvirket over lengre tid. Når det gjelder støy og støv vil ulempene fra dette være mindre enn for 
anleggsfasen (hvor arbeid foregår kontinuerlig). Slike ulemper vil opptre når det er aktivitet i 
massetaket. Omfang for massetak vurderes som lite til middels negativt og konsekvens blir liten til 
middels negativ ( - / - - ), med samme forutsetning om at turstien ikke må stenges.  
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Deponiområde 18 Moan 

 

 
Kart som viser dyrkbar jord med middels verdi 
 
Verdi 

Det er ingen bebyggelse i området og området er ikke mye brukt for friluftsliv. Arealet for liten verdi 
både for nærmiljø og friluftsliv. 

             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                 ▲ 
 

Omfang deponi 

Plassering Deponiet ligger i et terrengsøkk, en elvedal som strekker seg fra Moan i 
vest opp i Trollhola i øst. Terrenget stiger bratt på opp begge sider opp 
mot Kannklubben og Sommersettinden. Deponimassene hever 
terrenget opp i dalbunnen fra Trollhola til vegens høyde ned mot Moan. 
Ingen nær bebyggelse. 

Atkomst  
Massetype/transport Sprengstein fra Sommersettunnelen og Berrflågtunnellen samt 

skjærings- og lømasser fra vegarbeider mellom Kalvik og Sommerset.             
Massetak? Ja, utredes for framtidig bruk til massetak 
Maks areal, ca. 120 990 m2 
Massevolum, ca.  750 000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 100-170 m.o.h.  
Fyllhøyde, gj.snitt 6,2 m 
Annet Dette er en utvidelse av allerede avsatt deponi i vedtatt reguleringsplan 

for utbyggingen, og endring til massetak. 
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Dalbunnen vil bli fylt igjen og bekken trolig lagt i rør eller at den renner gjennom massene. Men det 
er ikke spesielle kvaliteter for nærmiljø eller friluftsliv som blir berørt. 

Samlet vurderes omfang som ubetydelig til lite negativt. 

 
      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                   ▲ 

Konsekvens deponi 

Med liten verdi og lite negativt omfang blir konsekvens for deponi 18 for permanent situasjon være 
ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / - ). Merk at det vurderes her samlet konsekvens for hele 
deponiet og ikke bare for utvidelsen som ble lyst ut. 

Konsekvens i anleggsfasen. Omfang i anleggsfase vurderes som tilnærmet det samme som for varig 
deponi, siden det ikke er registrerte verdier som blir berørt. Støy vil kunne influere på turopplevelse i 
et noe større område slik at negativ effekt blir noe større og vurderes til liten negativ ( - ). 

 

Omfang og konsekvens for massetak 

For massetak vil omfangsvurdering tilsvare anleggsperioden. Siden det ikke er registrert spesielle 
verdier for nærmiljø og friluftsliv, vil ikke det at tidsperioden er uavgrenset ikke gi økt negativt 
konsekvens. 

Omfang vurderes som lite negativt og konsekvens blir liten negativ ( - ).  
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Deponiområde 23 Steinbakkan 

 

 

 
Kart som viser viktig friluftsområde 
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Verdi 

Deponiområde har ingen boliger, men det ligger spredt boligbebyggelse i nærområdet, blant annet 
langs vegen som anleggstrafikken vil måtte gå på mellom E6, tunnelpåhogget og deponiområdet. 
Området er nærturområde for bebyggelsen i området. 
 
Lisjgardsloftet – Svartvatn er registrert som viktig friluftsområde. Områdebeskrivelsen sier turgåing, 
fisking, bærplukking, generelt friluftsområde. Det er i hovedsak lokal bruk av området. I metodikken 
for kartlegginga skårer faktorene bruksfrekvens, funksjon og tilgjengelighet høyest. Det går skogsveg 
opp og inn i turområdene og denne går gjennom deponiområdet. Selve deponiet er helt i utkanten av 
området og er neppe særlig mye brukt. På grunn av at vegen gjennom deponiet leder opp til viktig 
område for friluftsliv settes samlet verdi til middels. 
 
             Liten               Middels                  Stor            verdi 
 |-------------------|--------------------|--------------------| 
                                           ▲ 
Omfang deponi 

Plassering Øst for E6 og nord for Tørrfjordelv, i et gammelt grustak. Noe 
bebyggelse langs den kommunale vegen nedenfor. 

Atkomst Via kommunal veg og privat skogsveg 
Massetype/transport Sprengtstein og løsmasser fra vegarbeidene på begge sider av 

Tørrfjordelv 
Massetak? Nei, permanent deponi 
Maks areal, ca. 15 500 m2 
Massevolum, ca.  72000 m3 
Kotehøyde bunn-topp 31-76 m.o.h. 
Fyllhøyde, gj.snitt 4,6 m 
Annet Deponiet vil kunne reparere sår i terrenget etter det gamle grustaket. 

 

Det er bare en marginal del av friluftsområdet som blir berørt, men vegen opp går gjennom utkanten 
av deponiet. Det vil være aktiviteten knyttet til etablering av deponiet som er negativt både for 
friluftsliv og nærmiljø. Selve deponiet regnes å ha liten negativ betydning. Omfang vurderes som 
ubetydelig til lite negativt ( 0 / - ). 

      Stort neg.        Middels neg.         Lite neg.     0      Lite pos.       Middels pos.       Stort pos.      omfang 
 |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|  
                                                                               ▲ 

Konsekvens deponi 

Konsekvens for deponi 23 vil for permanent situasjon være liten negativ ( - ). 

Konsekvens i anleggsfasen. Vegen opp til friluftsområdet er samme vegen som deponitilkomsten slik 
at uten særskilte tiltak for å sikre tilkomst for friluftsbruk vil området i en viss grad bli avskåret fra 
bruk. Det er en alternativ tilkomst på motsatt side av elva fra Svartevatna så friluftsområdet som 
helhet vil ikke bli helt avskåret, men får en mer begrenset tilkomst avhengig av konkret løsning for 
tilkomstveg og deponi. Også tilkomstvegen på den kommunale vegen vil få vesentlig anleggstrafikk, 
noe som vil oppleves negativt for de som bor i området (nærmiljø), både på grunn av støy og støv på 
uteområdene. Det vil også oppleves som mer utrygt for gående og syklende langs kommunal veg, og 
da særlig for barn. Samlet konsekvens for anleggsfase blir middels til stor negativ ( - - / - - - ). Denne 
kan ved avbøtende tiltak som å sikre tilkomst til friluftsområdet i hele anleggsperioden reduseres til 
middels negativ konsekvens fordi påvirkning på nærmiljø er sterk i anleggsfasen. 
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Sammenstilling med rangering av alternativ  
 
Konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv 

Deponi Konsekvens 
Deponi 

Konsekvens 
Anleggsfase 

Konsekvens 
Massetak 

3 Skyttmarka 0 / - - - Ikke utredet 

4 Hellandsnakken 0 / - - - Ikke utredet 

5 Andkilåsen 0 / - - - Ikke utredet 

9 Dalan 0 / - - - Ikke utredet 

12 Memaurkråga 0 / - - - - / - - 

15 Stormoen - - -  - / - - 

17 Tverrdalen - / - - - - - / - - 

18 Moan 0 / - 0 / - - 

23 Steinbakkan - - - / - - - Ikke utredet 

 

Rangering 
På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp) ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor og de bare realistisk vil kunne brukes for masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt etter 
mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i Tverrdalen har 
liten til middels negativ konsekvens som deponi og middels negativ konsekvens i anleggsfase. Det er 
hensynet til skolens bruk av området som gir negativ konsekvens. Imidlertid vil deponiet beslaglegge 
de mer perifere områdene for skolens bruk. De viktige områdene er rundt påhoggsområdet og der er 
det en prosess for å kompensere med støtte til tilrettelegging av nytt areal. 
 
Seksjon/delområde sør for Leirfjord – Sommerset 
Her er det bare Moan som er utredet. Størstedelen er allerede godkjent som deponi. Det er søkt 
etter mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet Moan har 
helt ubetydelige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.  
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen og deponi 12 Memaurkråga har tilnærmet samme konsekvens for tema 
nærmiljø og friluftsliv. Begge har små negative konsekvenser i permanent fase mens konsekvensen i 
anleggsfasen er middels negativ. 
 
Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponiene i dette området (3, 4, 5 og 9) har alle lik konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv, både 
for permanent deponi og anleggsfase. Det er ubetydelig til liten negativ konsekvens i permanent 
fase, mens anleggsfasen gir middels negativ konsekvens. 
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Vurdering i forhold til tidligere godkjente deponi 
 
Følgende godkjente deponi skal vurderes opp mot deponier som framkommer i denne utredningen: 
- Kvanntomoa. Friluftsinteresser – tursti opp til Rismålsvatnet. Registrert som svært viktig 
friluftsområde. Deponi her vil kreve omlegging av stien, i alle fall i anleggsfase og kanskje permanent. 
Deponi i dalen vil være negativt for naturopplevelsen i lang tid og i anleggsfasen svært negativt. 
Deponiene 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen har noe mindre negativ konsekvens enn et 
deponi lagt til Kvanntodalen.  
- Nordfjorden. Deponi vil påvirke opplevelsen av tilkomst til større friluftsområde og til nærområdene 
for campingplassen i anleggsfasen. 
 
Deponi 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen kan erstatte godkjent deponi Kvanntomoa i Kvarv. 
Men negativ konsekvens vurderes som noe større for Kvanntomoa satt opp mot Memaurkråga og 
Stormoen med tanke på friluftsliv.  
 
Deponi 9 Dalan og deponi 3, 4 eller 5 kan erstatte godkjent deponi i Nordfjorden. Det er få 
friluftsinteresser som blir direkte berørt av deponi Nordfjorden i permanent fase, men arealene 
innenfor er svært viktig friluftsområde slik at anleggsfase med forstyrrelse vil være negativt. Det er 
knyttet noe lokal friluftsbruk av arealene i deponi 3, 4, 5 og 9. Både for drifts- og anleggsfase vil 
negativ konsekvens for friluftsliv være tilnærmet det samme. For nærmiljø vil det være mer negativt 
med deponi 5 spesielt pga massetransport gjennom lokalveg i bebygd område. Deponi Nordfjorden 
har samlet sett tilnærmet samme konsekvens som alternativene som er utredet her dersom en 
holder deponi 5 utenfor. 
 

Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak føres gjerne inn i en Ytre Miljøplan siden dette er spesielle moment som normalt 
ikke blir fullt ut håndtert/detaljert gjennom reguleringsplankart og tilhørende bestemmelser. Dette 
må konkretiseres i neste planfase, dvs prosjektering og konkurransegrunnlag.  

Innspill til Ytre Miljøplan 
Tema Problemstillinger/vurderinger 

Friluftsliv Deponi 12 Memaurkråga – Traktorvegen/tursti gjennom deponiet i søndre del må 
tilbakeføres etter avslutning av deponi slik at det fortsatt er sammenheng med 
turstien videre mot Kråktuva.  

Deponi 15 Stormoen – Turstien i overkant av deponiet må holdes åpen/sikres. 

Deponi 17 Tverrdalen – Erstatningsareal for Leirfjord skole for tilrettelagte 
friluftsaktiviteter bør være kommet på plass før anlegget startes. 

Deponi 23 Steinbakkan - Tilkomst til friluftsområdene opp mot Lisjgardsloftet og 
Svartevatn bør sikres ved at det lages en midlertidig veg eller sti forbi 
anleggsområdet på en trygg måte. 

Nærmiljø Alle deponi med tilkomstveg nær bolighus og hytter – det må være god 
informasjon til berørte eiendommer om mulige støv og støyplager som følge av 
massetransport. Dette gjelder også tungtransport som kan gi usikker veg for gange 
og sykkel, særlig for barn og unge. Det må vurderes om det mulig å gjennomføre 
tiltak for å redusere eventuelle farer og ulemper.  
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Kilder 
Naturbase for kartlagte friluftsområder: kart.naturbase.no 

Sørfold kommune v/ Gerd-Bente Jakobsen og Kurt Peder Hjelvik 

Sørfold kommune si hjemmeside, sorfold.kommune.no 

 





Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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