
NOTAT ALTERNATIVSVURDERINGER AV DEPONI 
Flere av deponiområdene ligger i områder med regionale og nasjonale interesser. Det bør 
derfor redegjøres for hvilke alternativer lokaliseringer av deponi som er vurdert i henhold til 
§ 7, 3. ledd som viser til plikten til å utrede realistiske og relevante alternativer. Plikten 
framgår også av Naturmangfoldlovens § 12. 

Det er særlig deponiene i Nordfjorden og Kvanntomoen fra et miljøfaglig perspektiv og 
deponiene i Bonådalen fra et reindriftsfaglig perspektiv som vurderes som problematisk. 

Planforslaget viser ikke til deponier som er vurdert og forkastet underveis i planarbeidet.  
Planforslaget er derfor mangelfullt på dette området. Begrunnelse for å gå inn i konfliktfylte 
deponiområder bør framgå av planbeskrvelsen. 

Notatet har til formål å orientere om prosessen for å finne egnede deponiområder, redegjøre 
for de som er vurdert og forkastet, og begrunne hvorfor vi velger å beholde konfliktfylte 
deponier.  

BEHOV FOR MASSEDEPONI  
Bygging av ny veg og tunneler mellom Megården og Mørsvikbotn genererer store 
masseoverskudd. Håndtering av dette masseoverskuddet har vært en viktig del å ta hand om 
i reguleringsplanen for ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. I forbindelse med 
utarbeiding av planprogrammet ble det søkt etter deponiområder med nærhet til ny veg og 
spesielt tunnelene. 

Dette for å unngå lang transport av store mengder masse både av hensyn til økt trafikkfare 
langs dagens E6, hensyn til beboere langs vegen og til et ønske om å holde CO2-utslipp så 
lave som mulig i slike store prosjekter. Vi har prøvd å finne deponiområder med minst mulig 
konflikt og med ønske om en praktisk gjennomføring til minst mulig ulempe for samfunnet i 
samsvar med § 12 i Naturmangfoldloven og § 7 i Konsekvensutredningsforskriften. 
 
For å ha sikkerhet for at masseoverskuddet fra veg- og tunnelarbeidene kunne ivaretas 
innenfor planens rammer, ble det også vurdert områder for sjødeponi. Det er likevel slik at 
det er et ønske om å unngå sjødeponering av miljømessige og økonomiske årsaker. I tillegg 
vil steinressursen være tapt for alltid ved eventuell sjødeponering. 

I denne runden kom det opp mange alternativer. Videre i prosessen og gjennom utredning 
ble flere av de foreslåtte områdene vurdert som uaktuelle og falt ut tidlig i planprosessen og 
før planprogrammet ble sendt på høring. Dette var fordi det i en tidlig fase ble vurdert som 
for konfliktfylt, bl.a. i forhold til reindrift, landbruk og grunnforhold. 

I den videre prosessen og gjennom KU har ytterligere deponiområder blitt vurdert som 
uaktuelle og tatt ut av planforslaget. Det er særlig geotekniske forhold som har vært årsak til 
dette.  



DEPONIOMRÅDER 

Deponiområder som ble vurdert og forkastet før planoppstart 

1. Myran mellom E6 og Tørrfjordelv 
Området ble tatt ut av planforslaget etter anmodning fra Doukta reinbeitedistrikt. Her er 
også registrert viktige naturtype og rester etter fangeleir i Megården. Arealet til deponi 
ble forkastet som grunnlag for planarbeid og videre utredning. 
 

2. Andkilen 
Området var tidlig oppe til vurdering, men flere forhold førte til at området ble utelatt for 
videre vurdering. Her er deponert forurenset masse, arealet er konfliktfylt og deponiet er 
i bruk av annen aktør. Sannsynligheten for dårlige grunnforhold ble også ansett som 
stor. Arealet til deponi ble forkastet som grunnlag for planarbeid og videre utredning. 
 
 

Deponiområder som er forkastet underveis i planarbeidet 

1. Deponiområde i Megården, utvidelse av areal i sjø 
Konflikt med hensyn til naturmangfold. Tørrfjordelv med bløtbunnsområder. A-verdi. 
Området har i tillegg svært dårlige grunnforhold. Området ble derfor tatt ut av 
planarbeidet.  
 

2. Deponiområde ved Øyren 
Delvis i konflikt med naturbeitemark og potensielt avrenning til Tørrfjordelva. Berører 
landbruksareal. Konflikt med tanke på nærmiljø ved transport av masser gjennom bygda. 
Terrenget er formet som en liten dal og er derfor godt egnet landskapsmessig. Området 
har svært dårlige grunnforhold og egner seg derfor ikke til deponering av tunnelmasser. 
Området er utelatt for videre plan- og utredningsarbeid. 
 

3. Deponiområde i Aspfjorden 
Konflikt med landskapsbilde selv om det ligger på en tidligere vegfylling. Problematisk i 
forhold til elveutløp og mulig vanskelig bunnforhold. Området nyttes også til låssetting 
av fisk. Grunnforhold er i tillegg dårlige. Området er derfor utelatt for videre plan- og 
utredningsarbeid. 
 

4. Deponiområde Lisj-Sommerset 
Etter nærmere vurdering har området begrenset muligheter for deponering av 
tunnelmasser. Området er derfor utelatt for videre plan- og utredningsarbeid. 
 

5. Deponiområde Nereng/Stortjønnflåget nord 
Arealet ble liggende i et registrert kvikkleireområde og er derfor forlatt for videre plan- 
og utredningsarbeid. 

 



6. Deponiområde Skveirvika 
Ikke konflikt med naturmangfold. Bløtbunnsområder i strandsonen. Landskapsmessig 
konflikt med strandsonen. Må utformes som en ny strandsone. 
 
Etter en nærmere vurdering av behov har Statens vegvesen valgt å ikke gå videre med 
dette som aktuelt deponeringssted for overskuddsmasser. 

 
7. Deponiområde Sildvika 

Stor konflikt med naturmangfold. Bløtbunnsområder i strandsonen. Landskapsmessig 
konflikt med strandsonen. Må utformes som en ny strandsone. 
 
Etter en nærmere vurdering av behov har Statens vegvesen valgt å ikke gå videre med 
dette som aktuelt deponeringssted for overskuddsmasser. 
 

8. Deponiområde Mastermovika 
Etter en nærmere vurdering av behov har Statens vegvesen valgt å ikke gå videre med 
dette som aktuelt deponeringssted for overskuddsmasser. 
 
 

Deponiområder i planforslag 

1. Deponiområde i Nordfjorden 
Området berører et brakkvannsdelta ved elveutløpet i Nordfjorden. Aktive marine deltaer 
er oppført som sårbar på Norsk rødliste for naturtyper. Vannutskiftingen i området er 
sterkt påvirket av eksisterende veg, og området har et forbedringspotensial dersom det 
legges til rette for bedre vannutskifting.  
 
Rapport for KU Naturmangfold gir virkning av deponi middels negativ konsekvens. 
Arealer har stor verdi men virkningen vil bare delvis ødelegge deltaområdet. Det 
beslaglagte arealet er på 0,06 km2 og er berørt fra før med veg på fylling. Totalarealet 
på naturtypelokaliteten er 0,52 km2. I tillegg kommer det verna arealet Laksågaosen NR 
som har areal 0,158 km2.  
 

2. Deponiområde Gyltvik – Kvarv 
Deponi nær vassdrag (ikke anadromt så langt opp). Tilpassing slik at hensynet til elva 
ivaretas. Område på vestsiden av eksisterende veg egner seg til oppdyrking. 
Landskapsmessig gir deponi her store fyllingsutslag. Deler av området har dårlige 
grunnforhold. 
 

3. Deponiområde Kvanntomoa 
Området består av breelv- og bresjøavsetninger, dreneringspass og randmorenetrinn. 
Lokaliteten er i liten grad berørt, men unntak av et mindre løsmasseuttak i nordre del av 
breelvdeltaet. Området er av stor regional betydning. 



Rapport for KU Naturmangfold gir virkning av deponi liten negativ konsekvens. Denne 
vurderingen kan selvsagt diskuteres. Verdien er satt til middels, noe som samsvarer med 
nyeste versjon av Konsekvensanalyseveilederen V712 siden lokaliteten er gitt prioritet II i 
kvartærgeologisk rapport.  

Ved driving av tunnel mot Kalvika (Leirfjorden) og mot Tørrfjorden er det store behov for 
massedeponi som ikke bør ligge for langt fra påhoggsområdet. Lang transport medfører 
ulemper i form av støy og støv i tillegg til virkning på CO2-regnskapet. Kvanntomoen er 
gunstig med tanke på landskapsvirknig fordi det kan skjules. Det er også i et ressurs-
perspektiv fornuftig å ha et deponi med masser som kan brukes samfunnsnyttig i senere 
prosjekter.  

Deponi er lokalisert til en dal på et høyere nivå enn vegen og deponi blir derfor liten 
synlig. Området er derfor godt egnet til deponering av masser. Innmarksbeite blir berørt, 
ca. 5.5 daa. Berører plantefelt. 

4. Deponiområde Stormoa 
Hensyn til vassdrag må ivaretas ved utforming. Deponi er lokalisert til en dal på et 
høyere nivå enn vegen og deponi blir derfor liten synlig. Området er derfor godt egnet til 
deponering av masser. Berører plantefelt. 

5. Deponiområde Moan 
Areal delvis berørt av tidligere anleggsaktivitet. Utforming med hensyn til vassdrag. 

6. Deponiområde Gleflåget 
 

7. Deponiområde Krokvollan 
Deponiavgrensing justert slik at det ikke er i konflikt med registrert grotte. 
 

8. Deponiområde Kvantosletta 
Hensyn til vassdrag ved utforming. Anadromt vassdrag. Deponi ligger inne i et dalsøkk 
og massene vil fylle opp daldraget. Dersom et vegetasjonsbelte beholdes mellom veg og 
deponi vil dette bli lite synlig. 
 
Stinett blir berørt og turområdet i dalen blir forringet. Vanskelig å redusere negativ 
konsekvens med avbøtende tiltak. 
 

9. Deponiområde Svarthaugkråga 
Deponi i østvendt sidedal som ligger godt i terrenget.  

10. Deponiområde Haugsætlia 
Vil være en barriere for vilt og rein i anleggsfasen. For permanent situasjon utformes 
deponiet slik at vilttrekk og flyttlei for rein blir ivaretatt. Deponi er lokalisert til en dal på 
et høyere nivå enn vegen og blir derfor liten synlig. Området er derfor godt egnet til 
deponering av masser. 



For reindriften er det særlig anleggsfasen som medfører store negative konsekvenser. 
Etter hvert vil konsekvensene av deponiene bli ubetydelig etter at vegetasjon har 
reetablert seg på deponiene. 

11. Deponiområde Rassmusmyra 
Vil være en barriere for vilt i anleggsfasen. For permanent situasjon utformes deponiet 
slik at vilttrekk og flyttlei for rein blir ivaretatt. 

For reindriften er det særlig anleggsfasen som medfører store negative konsekvenser. 
Etter hvert vil konsekvensene av deponiene bli ubetydelig etter at vegetasjon har 
reetablert seg på deponiene. 

12. Deponiområde Eiavannet 
Deponiet vil bli eksponert og dersom det fylles opp med mange meter vil det komme i 
konflikt med terrengformene rundt vannet. 
 
Området har stor verdi for reindriften. Rein slippes av lastebilene i forbindelse med vår- 
og høstflyttingen. Aktiviteten har kortvarig karakter. Her går også en flyttlei som 
benyttes når dyrene drives vestover mot kalvingsland og sommerbeite. I anleggsperioden 
vil det bli store negative konsekvenser. Konsekvenser i driftsfasen etter noen år etter 
ferdigstillelse av veganlegget vil konsekvensene være ubetydelige. 

 
13. Deponiområde Tverrelvhaugen/Kvanndalen 

Deponi kan komme i konflikt med elv og vil bli fremtredende i landskapet. I tillegg er 
dette et område som rein benytter seg av. 

 
14. Sjødeponi Foldfjorden 

Hensyn til naturmangfold (og andre tema) blir ivaretatt i prosess med fylkesmannen 
knyttet til tillatelse etter forurensingsforskriften. 
 

15. Sjødeponi i Mørsvikfjorden 
Det er lite sannsynlig at det vil bli behov for sjødeponi i Mørsvikfjorden. Vi vil derfor ikke 
gå videre med søknad om utslipp etter forurensingsforskriften. 

Begrunnelse for valg av deponi 
Strekningen Megården-Sommerset 

Det er særlig i den sørlige delen av planområdet, mellom Megården og Gyltvik at tiltenkte 
deponier er tatt ut av planen, og hvor dette har størst konsekvens. 

Strekningen Megården-Sommerset, som er den delen som ligger sør for Leirfjorden vil gi 
omtrentlig massebalanse for bygging av veg i dagen. Bygging av tunnelene sør for 
Leirfjorden, som har en samlet lengde på ca. 15550 m, gir et masseoverskudd på ca. 
2.000.000 lm3. Det er 4 tilgjengelige landdeponier i planen for å ta imot disse massene. 



Det sørligste deponiet, Nordfjord har med kunnskapen vi har i dag potensiale til å ta imot ca. 
150.000 lm3. Dette åpner for deponering av alt masseoverskudd sør for Tørrfjorden, inkl. 
Megården tunnel.  

Mellom Gyltvik og Kvarv er det et masseoverskudd på ca. 750.000 m3 inklusive tunnelene 
Gyltvik og Kvarv/Kalvik. Det er 2 aktuelle deponier i planen for å at imot disse massene. 
Dette er Kvanntomoen og Stormoen. Stormoen har kapasitet til å ta imot ca. 250.000 lm. 
Kvanntomoen har potensiale til å ta imot resterende masseoverskudd. 

Mellom Kalvik og Sommerset er det et masseoverskudd på ca. 1.000.000 lm3. Det er 
påregnelig at dette masseoverskuddet kan deponeres i området Moen ovenfor Sommerset. 
Om nødvendig kan deponiene mellom Sommerset og Sørfjordmo, på begge sider av 
Gleflågtunnnelen tas i bruk, men dette ansees som mindre aktuelt. 

I de innledende faser av planarbeidet valgte vi å ta med mange deponier, også de som ble 
vurdert som konfliktfylt, herunder Nordfjorden og Kvanntomoen. Gjennom 
konsekvensutredningene og gjennomførte grunnundersøkelser har vi tilegnet oss 
kunnskaper om konsekvensene ved å deponere overskuddsmasser på angitte 
deponiområder. I den sørlige delen av planområdet har vi mistet flere deponiområder som 
følge av dårlige grunnforhold, herunder Megården, Øyren og Aspfjorden.  

Det var videre antatt at masser i stor grad kunne avhendes i form av at ny veg ble lagt på 
fylling i sjø langs nordsida av Tørrfjorden og langs Leirfjorden mellom ytre Kalvik og 
Berrflåget. Grunnforholdene på disse stedene har medført at slik utfylling ikke er 
gjennomførbar.  

På nordsida av Tørrfjorden er veg i dagen erstattet av en lengre tunnel mellom 
Hjelvik/Torkilseng og Gyltvik. Langs Leirfjorden har det vært nødvendig å flytte vegen inn på 
land. Dette har medført at tenkt og ønsket massedeponering i vegfylling i stedet endres til at 
vegen må bygges i fjellskjæring med økt masseoverskudd som resultat. 

Som følge av dårlige grunnforhold er masseoverskuddet økt og muligheten for deponering 
på land redusert. Skal vi unngå bruk av sjødeponi må vi ta i bruk gjenværende deponier på 
land. Med denne bakgrunn har vi valgt å videreføre også de konfliktfylte deponiene 
Nordfjorden og Kvanntomoen. 

 

Strekningen Bonåsjøen-Mørsvikbotn 

Arbeidene med veg i dagen gir et totalt masseunderskudd på ca. 435.000 lm3. 
Tunnelarbeidene fra bygging av tunnelene (samlet lengde ca. 7360 m) gir et 
masseoverskudd på ca. 960.000 m3.Samlet masseoverskudd på strekningen som må 
deponeres er ca. 525.000 lm3. Dette overskuddet oppstår hovedsakelig i Bonådalen sør for 
Horndal. Det er i dette området deponibehovet er størst. 

I Tverrdalen vil massene fra tunnelene Bonå og Stortjønnflåg, som vil bli drevet herfra, gi et 
masseoverskudd på ca. 300.000 lm3. Dette overskuddet vil deponeres i deponiet i 
Tverrdalen. 



Det sørligste av de 3 deponiene mellom Bonå og Horndal er hovedsakelig plassert på myr. 
Grunnundersøkelser viser at det er stor mektighet på myra. Skal masser deponeres her, må 
myra i deponiet fjernes. Dette antas lite rasjonelt, og det er usikkert i hvor stor grad 
deponiet er egnet for bruk. De 2 øvrige deponiene blir desto viktigere, da det er nødvendig å 
deponere gjenværende masseoverskudd nord for Leirfjorden her. Det vil derfor være aktuelt 
å deponere ca. 225.000 lm3 i disse deponiene.  

De foreslåtte deponiene i Bonådalen er lagt til flyttlei for rein. Dette er selvsagt uheldig. 
Deponiene er lokalisert inntil ny veg. Utredningen beskriver at det er anleggsperioden som 
gir utfordringer for reindriften. Selv om vi ikke benyttet deponiene så ville anleggsdriften på 
veg i Bonådalen medvirke til at flyttleiene ville bli berørt. Få år etter at anleggsdriften har 
opphørt framgår det av konsekvensutredningen at konsekvensene vil være tilnærmet 
ubetydelig forutsatt at deponiene gis en utforming som ikke hindrer flytting av rein. Vi har 
vurdert det slik at vi ønsker å benytte oss av deponiene fordi anleggsdriften på veg uansett 
ville påvirket bruken av flyttleia negativt. Løsningen er utformet i forståelse med 
reinbeitedistriktet. 

I den nordligste delen av planområdet er det ikke overskudd av steinmasser. Dette fordi at 
sjøfyllingen mellom Sildhopen og Mørsvikbotn krever store steinvolum tilsvarende hele 
Sildhoptunnelen og deler av tunnel ved Eiavannet. Det antas derfor at de øvrige deponiene 
på strekningen (Eiavatn og Kvanndal) ikke fullt ut nyttes til deponering av masseoverskudd, 
men helt eller delvis benyttes som områder for mellomlagring av masser.  

Avslutning 
Plikt til å utrede og redegjøre for alternativer vurderes som oppfylt etter § 7-3 i forskrift om 
konsekvensutredning og § 12 i Naturmangfoldloven. Prosjektet har hatt en lang prosess for 
å finne egnete deponiområder og flere deponiområder er forkastet av hensyn til blant annet 
naturmangfold.  
 
Fremstillingen ovenfor er basert på kunnskapen og masseberegninger som foreligger på 
reguleringsplanstadiet. Detaljprosjektering av tiltakene vil ventelig endre på massene, og 
erfaringsmessig vil behovet for deponering av masse øke når alle detaljer kommer på bordet.  

Det er derfor ønskelig fra prosjektets side å ha overkapasitet i deponier. En slik 
overkapasitet er det tilsynelatende bare i den nordlige delen av prosjektet, fra Eiavannet og 
nordover. I de sørlige deler av prosjektet og da særlig sør for Leirfjorden er det ingen slik 
overkapasitet. Planendringer som følge av grunnforhold og bortfall av deponiområder i 
utredningsfasen er årsak til dette. Av denne grunn er det nødvendig å ta med alle deponier 
som er vist i planen, på tross av naturverdiene i 2 av disse deponiene. 

Prosjektet vil derfor sette i gang en planprosess, primært med sikte på å sikre større 
deponikapasitet sør for Leirfjorden. Dersom slik kapasitet finnes og kan nyttes, vil det 
samtidig bli vurdert om deponi Nordfjord, eventuelt også deponi Kvanntomoen kan 
reguleres tilbake til opprinnelig formål.   



 

 
 

 
 
 


