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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljregulering og 
konsekvensutredning for ny E6 gjennom Sørfold kommune i Nordland fylke, og tar for seg 
tema landskap. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region nord. 
Utredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet som er fastsatt av Sørfold 
kommune.  

Formålet med konsekvensutredningen er ifølge plan- og bygningslovens §14-1 andre ledd «å 
sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket 
eller planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan 
gjennomføres». 

Hos Statens vegvesen Region nord har Bjørn Tore Olsen vært vår kontaktperson. Hos 
Asplan Viak har Nina Rieck har vært fagansvarlig. Plan- og utredningsarbeidet har pågått 
siden høsten 2014.  

 

Trondheim, 06.05.2016 

 

 

Nina Rieck Lisbet Haug 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

1.1 Planprogram 
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet av 18.06.2015.  

• Beskrivelse av metoden i henhold til håndbok V712.  
• Registrering av landskapet og dokumentasjon gjennom en kartfestet landskapsanalyse 

og fotos. Befaring. 
• Beskrive planområdet i en regional sammenheng i hht. «Nasjonalt referansesystem for 

landskap», NIJOS 2005. Beskrive de ulike landskapstypene innenfor influensområdet.  
• Beskrive tiltaket slik det utfordrer landskapet med veglinje, bro, tunneler, kryssområder, 

rigg og massedeponier. 
• Avgrensing av influensområdet basert på befaring og kartstudier. 
• Inndeling av strekningen i delområder som beskrives og verdivurderes. Reiseopplevelse 

beskrives innenfor hvert delområde. 
• Beskrive omfanget av tiltaket innenfor hvert delområde. 
• Beskrive konsekvenser at tiltaket. Hvilke konsekvenser har tiltaket for delområdene og for 

strekningene/alternativene samlet? Hvilke endringer forventes for reiseopplevelsen i 
delområdene og for de tre alternativene/strekningene? Nær- og fjernvirkning av tiltaket 
skal vurderes.  

• Samlet vurdering av de tre alternativene med oppsett i tabell for delområdenes verdi og 
konsekvens. 

• Store konsekvenser i anleggsperioden skal omtales. 
• Mulige avbøtende tiltak skal beskrives og vurderes.  
• Illustrasjoner fra 3D-modell skal viser vegtiltaket i områder med store 

landskapsutfordringer og legges ved konsekvensutredningen. 
• Det skal skrives et oppsummerende sammendrag for samle-KU. 

 

1.2 Metode og forutsetninger 
Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712. Trinn 1 i en 
konsekvensutredning er kartlegging og vurdering av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og 
trinn 3 er konsekvensvurderingen.   

I henhold til metodikk i håndbok V712 skal følgende vurderes: 

• Tiltakets lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplan 
• Tiltakets dimensjon/skala i forhold til områdets dimensjon og skala   
• Tiltakets utforming mht. konstruksjoner, materialbruk, kryssutforming (vurderes ikke på 

kommuneplannivå) 
 

Plan- og influensområdet er delt inn i tilsammen 14 delområder. Omfang og konsekvens er 
vurdert innenfor hvert delområde, og for hele strekningen K1/K3. Deponiområder og 
anleggsområder er også konsekvensvurdert innenfor hvert delområde.    
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Som en del av omtalen av delområdene, inngår også beskrivelse av reiseopplevelse. 
Endring i reiseopplevelsen er en sammenligning mellom dagens opplevelse og en fremtidig 
opplevelse med ny E6.  

1.2.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon om landskapsverdier.  
Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige kilder og litteratur. Planområdet er befart tre 
ganger med hensyn på verdisetting og vurdering av konsekvenser for landskapet;  

• Orienterende befaring sammen med oppdragsgiver og vegplanleggere, høst -14 
• Felles befaring med oppdragsgiver og geolog, vinter -15 
• Befaring for vurdering av konsekvens av veglinje og deponiområder sommer -15 

1.3 Eksisterende situasjon 
Strekningen faller innenfor landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms. Regionen 
karakteriseres av stor variasjon i fjordlandskapet som spenner over 5 breddegrader. 
Regionen har både glasiale- og alpine fjellformasjoner og mer rolige landformer med større 
åser, hei og vidde. Fjellformasjonene danner ruvende kulisser i bakgrunnen. Den smale 
strandflaten ligger som en brem mellom fjordene og de bratte fjordsidene har størst kultur-
påvirkning. Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS 2005).  
 
I områder med alpine former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred- og vitringsjord er 
vanlig i bratte lier.   

Fjordene skjærer seg inn i landblokken. I fjordmunningen er løpet gjerne bredt og forgreinet, 
mens det lenger inne ofte er smalt og dermed godt innsyn til motsatt bredd.  

I rapporten Fjordlandskap i Nordland, (Nordland Fylkeskommune 2009) er planområdet gitt 
verdi C «Representative/vanlige forekommende landskap», landskap med vanlig gode 
opplevelseskvaliteter.  
 
Plan- og influensområdet kan deles inn i seks ulike landskapstyper: 

• Fjordlandskap. Leirfjorden og Sørfolda er de store fjordene i planområdet.  
 

• Dallandskap. Mellom fjell og fjord går markerte daldrag gjerne med vassdrag i 
dalbunnen og vegetasjon et stykke opp i dalsidene.  
 

• Fjellandskap. Fjellene i området er markerte og godt synlig sett fra vegstrekningene. 
 

• Sjø, vassdrag og store vann. Vassdragene består av stilleflytende elver og vann med 
ulik størrelse. 
 

• Jordbrukslandskap. Lite representert i området. Langs fjordene ligger det mindre 
«bygder».  
 

• Tettsted/bebyggelse. Det er lite bebyggelse på strekningen mellom Megården og 
Mørsvik.  

 
Mellom landskapstypene kan det være glidende overganger.  
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1.3.1 Registreringskategorier og delområder  
Landskapstemaet består av følgende registreringskategorier, jf. håndbok V712 som grunnlag 
for inndeling i delområder:  
 
• Naturområder er strekninger/områder hvor det kun er vegen som går gjennom et 

«uberørt» landskap. For eksempel er fjellovergangen ved Horndalsvatnet og Eiavatnet. 
 
• Naturpregede områder er strekninger/områder hvor «uberørt» natur setter sitt preg, men 

som også har elementer av tekniske anlegg og bebyggelse. Dette er kategorien som det 
finnes mest av innenfor plan- og influensområdet. På mange strekninger er det E6 og et 
par bygninger langs vegen som utgjør «landskapet».  

 
• Spredtbygde områder finnes langs E6 i mindre grender som f.eks. i Megården og 

Mørsvik.  
 
• Tettbygde og urbane områder er kategorier som ikke benyttes her.  
 
Innenfor kategoriene finnes det delområder som kan avgrenses og karakteriseres som en 
helhet. Delområdene har fremtredende karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på 
oppfatningen av området. Strekningen er inndelt i fjorten delområder.  
 
Delområde 1: Megården (spredtbygd område) 
Delområde 2: Tørrfjorden (naturpreget område) 
Delområde 3: Gyltvikvatnet (naturområde) 
Delområde 4: Gyltvikelva/Kvarv (naturområde) 
Delområde 5: Aspfjorden (spredtbygd område) 
Delområde 6: Leirfjorden, Kalvika-Sommersett (naturpreget område) 
Delområde 7: Leirfjorden/Bonåsjøen (naturomrpåde) 
Delområde 8: Storheia (naturpreget område) 
Delområde 9: Bonåsjøen (naturpreget område) 
Delområde 10: Bonådalen (naturpreget område) 
Delområde 11: Horndalsvatnet (naturområde) 
Delområde 12: Eiavatnet (naturområde) 
Delområde 13: Kvanndalen (naturområde) 
Delområde 14: Sildhopen/Mørsvik (spredtbygd område) 

1.3.2 Reiseopplevelse 
Reiseopplevelse er knyttet til hva den reisende opplever og ser av landskapet fra veien. Det 
er opplevelsen fra bil som omtales i rapporten. Opplevelsen av landskapet er forskjellig 
avhengig av om man ferdes vest- eller østover. Vær, vind og lysforhold gjennom årstider og 
døgnet påvirker opplevelsen av landskapet. Vegetasjon kan i sommerhalvåret skjerme for 
utsikt som i vinterhalvåret er synlig. Å kjøre i mørke med opplyste tettsteder og gårdstun, er 
også en egen opplevelse.  

Opplevelsen av landskapet vil reduseres når deler av strekningen blir lagt i tunnel. 
Vegstandard, breddeutvidelse og nye kryssområder kan også redusere opplevelsen av 
landskapet da veibanen opptar en større del av synsfeltet. Samtidig vil opplevelsen av 
trafikksikkerhet øke. 

På strekningen Megården-Mørsvik er reiseopplevelsen preget av stor variasjon innen korte 
avstander og mange tunneler. Avstanden mellom fjord- og fjellandskap oppleves som kort. 
Den langstrakte Leirfjorden der E6 går høyt oppe i den søndre fjordsiden, preger en lang 
strekning. Overgangssonene mellom fjordene oppleves som fjelloverganger med markerte 
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fjelltopper og lav tregrense. I disse områdene preger store vann reiseopplevelsen. Det er lite 
bebyggelse på strekningen og få steder der det er tilrettelagt for et stopp og en rast. Ved 
Moan er strekningenes eneste rasteplass.  

1.4 Delområder med verdi og tiltakets omfang og konsekvens 
Tabellen oppsummerer delområdenes verdi og hvilket omfang og konsekvens tiltaket gir 
innenfor delområdene. De fleste av de 14 delområdene er gitt middels verdi. Nærhet til vann 
trekker opp verdien slik at delområder knyttet til fjordsystemet og store fjellvann har fått 
høyere verdi. I områder med høy verdi vil konsekvensene også bli store i hht. metodikken i 
håndbok V712. Konsekvensgraden ligger i de fleste områdene på middels. Konfliktgraden 
trekkes ned på grunn av de mange tunnelene og fordi den nye veglinjen stort sett følger en 
eksisterende. Anleggsområder og massedeponier er vurdert innenfor delområdene. Deponi-
områdene kan bli store da mengder med tunnelmasser skal deponeres. Tilpasning av 
deponiene til landskapet er en utfordring.  
 
Delområder som peker seg ut: 
I Kvanndalen har tiltaket fått stor negativ konsekvens. Dette begrunnes med at vegtraseen vil 
gå høyt oppe i dalsiden og være eksponert. Vegen vil medføre store fyllingsutslag ut mot 
dalen og ved kryssing av mange små bekkedaler. Et stort massedeponi øst for Tverrelva i 
skråningen ned mot elven vil bli fremtredende i landskapet. Dette påvirker også 
konsekvensgraden.   
 
I Aspfjorden har tiltaket fått middels til stor negativ konsekvens. Dette skyldes at det lille 
stedet med en kort dagstrekning mellom to tunneler vil bli sterkt preget av veganlegg. «Eva-
tunnelen» vil bli fjernet, og det vil bli doble tunnelportaler på begge sider av dalen innerst i 
fjordarmen. Det vil bli bygget bro over Mølnelva.   
 
Kryssingen av Leirfjorden på bro har fått middels til stor positiv konsekvens. Broen vil i det 
store fjordlandskapet medføre endringer som kan oppleves forskjellig fra person til person. 
Broen vil bli et landemerke som vil tydeliggjøre skalaen i det store landskapsrommet. Det 
forutsettes at broen har presise og definerte overganger mellom tunnelportaler og brotårn på 
begge sider av fjorden.    
 
Tabell 1.1 Sammenstilling av delområdenes verdi og tiltakets omfang og konsekvens. 

Delområder Verdi Omfang Konsekvens 
Megården Middels til 

stor 
Middels negativt  Middels negativ (--) 

Tørrfjorden Middels til 
stor 

Middels til lite negativt  Middels negativ (--) 

Gyltvikvatnet Middels Lite negativt  Liten negativ (-) 
Gyltvikelva/ 
Kvarv 

Middels Lite til middels negativt  Middels negativ (--) 

Aspfjorden Middels Stort negativt Middels til stor negativ  
(--/---) 

Lerifjorden, Kalvika- 
Sommerset 

Stor Middels til lite negativt  Middels negativ (--) 

Leirfjorden/Bonåsjøen Stor Middels positivt Middels til stor positiv 
(++/+++) 

Storheia Middels til 
stor 

Middels negativt Middels negativ (--) 

Bonåsjøen Middels Middels negativt Middels negativ (--) 
Bonådalen Middels Middels negativt Middels negativ (--) 
Horndalsvatnet Stor Middels til lite negativt Middels negativ (--) 
Eiavatnet Stor Middels til lite negativt Middels negativ (--) 
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Kvanndalen Middels til 
stor 

Stort negativt Stor negativ (---) 

Sildhopen/Mørsvik Middels til 
stor 

Middels negativt Middels negativ (--) 

Samlet konsekvens   Middels negativ (--) 

1.4.1 Vurdering av deponiområder 
Det er på grunn av de mange nye tunneler et stort overskudd av masser som skal 
deponeres. Det er langs traseen vist en rekke deponiområder som er vurdert innenfor 
delområdene. Det er viktig at deponiene formes som en del av terrenget og ikke bryter med 
terrengformene i landskapet omkring. Områdene må skjermes mot omgivelsene i anleggs-
fasen mens de bygges opp, men målet i den permanente situasjonen er at de skal bli en del 
av landskapet. I mange områder bør det etableres vegetasjon. 

1.4.2  Omfang for konsekvens 
Det er de permanente virkningene av vegtiltaket som vurderes. I anleggsfasen vil inngrep 
fremstå mer grelle og være mer eksponerte enn på sikt når anlegget er ferdigstilt. 
Vegfyllinger vil jevnes ut og kan tilsåes/tilplantes. Fjellskjæringer vil fremstå som varige 
inngrep, men kan oppnå en viss patina over tid. 

Landskapet på strekningen har forskjellig tåleevne for vegtiltaket. I jordbruksområder og 
brede daldrag vil fyllinger kunne jevnes ut og tilsås, mens det langs trange fjorder og daler 
med bratte fjellsider vil bli synlige skjæringer. Bratt terreng er mer sårbart en slakt da det i 
slakt terreng er større plass og mulighet for å «reparere» inngrepet. Tettbygde strøk er også 
sårbare for et vegtiltak av disse dimensjoner.  

På strekningen gjennom Sørfold er det lange fjordstrekninger med bratt sideterreng og 
fjelloverganger der E6 vil bli synlig. Det er imidlertid få mennesker som bor i områdene. 
Vegen vil bli godt synlig for den vegfarende og har fjernvirkning langs fjordarmene og store 
vann. På andre strekninger som gjennom daler og over eid er vegen mindre synlig på grunn 
av vegetasjon som skjermer.  

1.5 Konsekvenser i anleggsfasen 
Konsekvenser for landskapsbildet i denne fasen er knyttet til eksponering av anlegg-
sarbeidene, både på E6, i kryssområder, ved omlegging av lokalvegene, ved deponiområder 
og midlertidige anleggsveger.  

Konsekvenser i anleggsfasen kan være vel så store som de permanente konsekvensene. 
Inngrepene vil berøre større areal enn det fremtidige veganlegget. Store deler av anleggs-
gjennomføringen for ny E6 vil skje langs fjorder og berøre strandsonen. Tre nye broer skal 
bygges og anleggsveger føres frem til bratte fjordsider. Brokonstruksjoner skal transporteres 
inn til vanns og på vegnettet. Omfattende anleggsarbeider vil også skje ved de mange nye 
tunneler og sikring av ras vil være utfordrende.  

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdene ikke omfatter mer 
enn nødvendig areal og at skjermende vegetasjon sikres langs anleggsområden der det er 
mulig. Det skal tilrettelegges for revegetering av sidearealene etter hvert som anleggene er 
ferdig bygget.   
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Anleggs- og riggområdene må holdes ryddige innenfor avgrensede areal. Fortrinnsvis bør 
rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor planområdet. Områdene 
bør aldri legges til delområder med stor verdi. Midlertidige terrengvoller kan være en måte å 
skjerme for innsyn. Riktig lokalisering av anleggsområdene er det viktigste i forhold til å 
minimere ulempene for omgivelsene.  

I sidebratt terreng bør det vises stor forsiktighet ved bruk av skogs- og anleggsmaskiner slik 
at det blir fjernet minst mulig vegetasjon. Også i dette terrenget tilrådes det mest mulig bruk 
av traubunn (i fjellskjæringer) for langsgående transport. Inngrepene forutsettes begrenset 
mest mulig. 

Det bør bygges færrest mulig anleggsveier, men heller benytte traubunnen til bruk for kjøring 
med anleggsmaskiner. Det kan gjøres tiltak med for eksempel hjulvasking for å holde 
anleggsvegene mest mulig rene.  

1.6 Avbøtende tiltak 
Statens vegvesens håndbok V712 Vegen i landskapet 2014 legges til grunn for avbøtende 
tiltak. De fleste avbøtende tiltak vil være aktuelle i anleggsfasen. I driftsfasen er det få tiltak 
som er aktuelle. Veganlegget skal da være optimalisert.  

1.6.1 Anleggsfasen 
Anleggs- og riggområder  
• Gi premisser for anleggs- og riggområder i en rigg- og marksikringsplan slik at områdene 

plasseres skånsomt i terrenget og ikke beslaglegger større areal enn nødvendig. 
• Foreslå premisser for anleggsdrift ved valg av korridorer for anleggstrafikk og områder for 

massedeponier som kommer minst mulig i konflikt med landskapsverdier.  
• Anleggsveger skal tilpasses terrenget og i ettertid fjernes eller tjene som turveger. 
• Bekker og elver skal ledes gjennom anleggsområder. 

Skjæringer, fyllinger og tunnelportaler 
• Skjæringer bør vurderes terrassert i tilfeller der det passer inn i omkringliggende terreng. 
• Fyllinger bør formes, tilsåes/tilplantes slik at de med tiden blir en del av terrenget. 
• Utforming og lengde på tunnelpåhugg og -portaler må tilpasses stedet. Masser kan legges 

over påhugget og formes. 
 
Kryssing av elver og bekker 

• Elver og større bekker bør krysses på bro. Det bør vurderes om ikke flere bekker på 
strekningen bør krysses på bro og ikke legges i rør under vegen.  
 

Vegetasjon 
• Uønsket hogst bør unngås og sikringstiltak settes i verk for å verne utvalgte vegetasjons-

områder. 
• Utarbeide program for avvikling av skogsvegetasjon. Vegetasjon og markflater i fremtidige 

anleggsområder må beholdes så lenge som mulig som skjerm mot anleggsdrift og for å 
opprettholde naturpreget i den lange anleggsfasen. Dette er blant annet viktig for skjerming 
av innsyn i anleggsområder, dempe vind og støvflukt og av estetiske grunner. 
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• Tilpasset hogst bør gjennomføres for å redusere risikoen for vindfall eller skade på 
eksisterende vegetasjon som skal bevares.  

• Sidearealene med ny vegetasjon etableres suksessivt etter hvert som anlegget 
ferdigstilles.  

• Ny vegetasjonsetablering skal skje med stedegen vegetasjon. 
 

Dyrka mark 
• Det bør i størst mulig grad unngås å berøre dyrka mark. Matjordlaget bør sikres.  
• Det bør finnes egnete areal for lagring og eventuell viderebehandling av mat-/vekstjord  

 
Massedeponier 
• Massedeponier bør lokaliseres til egnede steder og formes som en del av terrenget. 
• Det bør vurderes bruk av overskuddsmasser i landskapsformingen, for eksempel i selve 

veglegemet og i støyvoller.  
• Deponiene bør ikke bryte med terrengformene i landskapet omkring. 
• Bekker og elver skal ledes gjennom deponiene. 
• Dyrka mark skal reetableres. 

 
Støyskjerming 
• Støytiltak må tilpasses omgivelsene. Terrengvoller med vegetasjon kan i mange natur-

pregede områder passe inn i landskapet.  

1.6.2 Driftsfasen 
I driftsfasen vil et godt vedlikehold av veganlegget være avgjørende. Andre tiltak kan være: 
• Vegetasjonspleie med skjøtsel og tynning er i mange områder avgjørende for utsikt og 

gode reiseopplevelser.  
• Vedlikehold av rasteplasser med renhold og reparasjoner av utstyr. 
• Vasking av tunneler og skilter for god og trygg reiseopplevelse. 
• Sikre god belysning og skilting. 
• God vinterbrøyting. 
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2  TILTAKSBESKRIVELSE 

2.1 Beskrivelse av vegtiltaket (Statens vegvesen) 
Det etableres et kanalisert T- kryss i Megården. Vegen legges i ny bru over Tørrfjordelv og 
med ny bru over Tørrfjorden. Ny bru lander på odde rett øst av Hjelvik. Derfra følges dagens 
veg med delvis sjøfylling og delvis fjellskjæring mot Skjærlia. Fra Skjærlia planlegges ny 
tunnel til Gyltvikvannet nord.  

Mellom Gyltvikvannet og Kvarv utbedres vegen i hovedsak i dagens trasé. Det etableres 
kanaliserte T- kryss til Gyltvik og til Kvarv. Ny Aspfjord tunnel bygges øst for dagens tunnel. I 
Aspfjorden vil vegen passere inne i fjordbunnen dels i skjæring og på fylling. Eksisterende E6 
i Aspfjorden berøres ikke.  

Ny Kalvik tunnel bygges øst for dagens tunnel. Mellom Kalvik og Sommerset følges i 
hovedsak dagens trasé. Vegen utbedres med delvis sjøfylling og delvis fjellskjæring. 
Berrflågan tunnelen forlenges i vest for å unngå rasområdet.  

Dagens veg ligger i bratt stigning opp fra Sommerset.  Det foreslås en mindre omlegging for 
å oppfylle vegnormalens krav til stigning. Ny-tunnelen kurver ut mot Leirfjorden og krysser 
denne med ei hengebru på ca. 840 meter. Hengebru er valgt pga. dybden i fjorden, og gir 
langt hovedspenn på ca. 740 meter.  

På nordsiden av Leirfjorden går vegen direkte fra bru og inn i tunnel. Fra tunnel passerer ny 
veg i bru over Tverrelva og går inn i ny tunnel som passerer gjennom Stortjønnflåget.  

Gjennom Bonådalen følges, i store trekk, dagens trasé med mindre omlegginger.  

Ved Horndalsvatnet legges vegen i tunnel forbi et rasområde, og det samme gjøres ved 
Eiavatnet. 

I Kvanndalen bøyer vegen østover fra dagens veg før den går inn i en ny tunnel som 
kommer ut på oversiden av bebyggelsen i Sildhopen. 

Bru over Sildhopelva og adkomstveg til Sildhopvatnet. Kanalisert t-kryss for tilknytning til 
eksisterende vegnett. Kirkegården i Sildhopen inngår ikke i planområdet. Videre mot Mørsvik 
legges vegen som sjøfylling. Fra Sildhopen til Mørsvikbotn planlegges gang- og sykkelveg. 

(Statens vegvesen region nord, februar 2016). 

2.2 0-alternativet 
Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2026 dersom det ikke bygges ny 
E6. I nullalternativet inngår trafikkveksten frem til sammenligningsåret og vedtatte 
utbyggingsplaner som forventes fullført før sammenligningsåret. 

0-alternativet vil være dagens E6.  

 

 

 

 



 13 
 

13 
 

3 OM TEMAUTREDNINGEN 

3.1 Avgrensning av fagområder 
Temaet landskapsbilde avgrenses til de visuelle kvalitetene i omgivelsene.  

Temautredningene for landskapsbilde, landbruk, nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/ 
kulturmiljø vil overlappe hverandre i beskrivelsen av konsekvenser for landskap og 
kulturlandskap. De ulike rapportene vil ha forskjellige innfallsvinkler til temaene. Visuelle 
sider og verdier ved kulturlandskapet og kulturmiljøet omtales under tema landskap. 

Opplevelsesverdier beskrevet under landskap kan gi viktige input til tema nærmiljø og 
friluftsliv, og illustrasjoner kan være et nyttig supplement. 

3.2 Målet med temautredningen 
Hovedmålet med konsekvensutredningen for fagtema landskap er å skaffe kunnskap om 
viktige landskapsverdier i plan- og influensområdet på strekningen E6 Megården-Mørsvik 
gjennom Sørfold kommune, slik at dette kan legges til grunn ved valg og utvikling av 
alternative traseer for fremtidig E6.  

3.3 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 
Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§1-1) understreker at estetiske hensyn skal 
vektlegges i all planlegging og byggesaksbehandling.  
 
Den europeiske landskapskonvensjonen (2004) gir føringer for planlegging og forvaltning 
av landskap. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonallandskap, verne og 
pleie stedskarakter og identitet, samt å sikre rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i 
Europa. Konvensjonen fokuserer også på hverdagslandskapet og dets betydning for 
menneskers livskvalitet.  
 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
Retningslinjene tydeliggjør nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å 
ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Retningslinjene tar i 
hovedsak for seg bygninger i 100-metersbeltet, men kan også være relevant for dette 
planarbeidet. Bygging i «kyst og fjord-landskap med spesielle kvaliteter» trekkes frem.    
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, juni 2015. Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. Regjerningens forventninger er at «Fylkeskommunen og 
kommunen skal identifisere viktige verdier av naturmangfold, landskap, friluftsliv, 
kulturminner og –miljø og ivareta disse regionale og kommunale planer».  
 
Lov om forvaltning og naturens mangfold (naturmangfoldloven) gir føringer for både 
bærekraftig bruk og vern av naturen. Målet med loven er at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige, geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden.  
 
Stortingsproposisjon nr.1S (2014-2015) trekker frem at helhetlig planlegging og 
arealforvaltning skal bidra til bærekraftig lokal og regional utvikling og sikre landskaps-, 
natur- og kulturverdier.  
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Kommuneplan for Sørfold kommune, kommuneplanens arealdel sjø og land, 2009-2021. 
Planbestemmelser. Det gjelder for kommunen at strandsonen i størst mulig grad skal holdes 
fri for anlegg og bebyggelse av hensyn til allmenn bruk og landskapsopplevelse. Omfang, 
lokalisering og utforming skal vektlegges særskilt.  

Det vektlegges også hensyn til «eksisterende vegetasjon og terreng i forhold til klimavern og 
egenverdi». 

Statens vegvesens håndbok V130 «Vegen i landskapet», 2014, gir viktige prinsipper for 
utforming av veganleggene: «Med de krav som stilles til teknisk standard, trafikksikkerhet og 
rasjonell transport er vegen blitt et dominerende byggverk i landskapet. Det er derfor nå mer 
enn tidligere nødvendig å understreke ansvaret for landskapet og den natur som berøres av 
veganlegget».  
 
Statens vegvesens strategi for god arkitektur (arkitekturstrategi). Strategien bygger på 
regjeringens satsing på god arkitektur for alle statlige organer fra 2009. Statens vegvesen vil 
bidra til å skape helhetlige omgivelser som oppleves som varig attraktive, stedstilpassede og 
bærekraftige.  

3.4 Planprogrammet 
Følgende føringer er gitt i Planprogram av 18.06.2015: 
• Beskrivelse av metoden i henhold til håndbok V712.  
• Registrering av landskapet og dokumentasjon gjennom en kartfestet landskapsanalyse 

og fotos. Befaring. 
• Beskrive planområdet i en regional sammenheng i hht. «Nasjonalt referansesystem for 

landskap», NIJOS 2005. Beskrive de ulike landskapstypene innenfor influensområdet.  
• Beskrive tiltaket slik det utfordrer landskapet med veglinje, bro, tunneler, kryssområder, 

rigg og massedeponier. 
• Avgrensing av influensområdet basert på befaring og kartstudier. 
• Inndeling av strekningen i delområder som beskrives og verdivurderes. Reiseopplevelse 

beskrives innenfor hvert delområde. 
• Beskrive omfanget av tiltaket innenfor hvert delområde. 
• Beskrive konsekvenser at tiltaket. Hvilke konsekvenser har tiltaket for delområdene og for 

strekningene/alternativene samlet? Hvilke endringer forventes for reiseopplevelsen i 
delområdene og for de tre alternativene/strekningene? Nær- og fjernvirkning av tiltaket 
skal vurderes.  

• Samlet vurdering av de tre alternativene med oppsett i tabell for delområdenes verdi og 
konsekvens. 

• Store konsekvenser i anleggsperioden skal omtales. 
• Mulige avbøtende tiltak skal beskrives og vurderes.  
• Illustrasjoner fra 3D-modell skal viser vegtiltaket i områder med store 

landskapsutfordringer og legges ved konsekvensutredningen. 
• Det skal skrives et oppsummerende sammendrag for samle-KU. 
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4 METODE OG DATAGRUNNLAG 

4.1 Generelt  
Hensikten med konsekvensutredningen for fagtema landskap er å skaffe kunnskap om 
viktige landskapsverdier i plan- og influensområdet for E6 Megården-Mørsvik, slik at dette 
kan legges til grunn ved utvikling og valg av alternativer.  
 
Konsekvensutredningen består av en tre trinns prosedyre som følger Statens Vegvesen 
håndbok V712: 
• Trinn 1, verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

• Trinn 2, omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 

• Trinn 3, konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i 
forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og 
omfanget av påvirkning på området. 

Vurderingen gjøres først for alle verdisatte delområder, deretter for alternativet.  
 
Det er gjennomført flere befaringer i området der også representanter fra Statens vegvesen 
deltok. 
 
Verdivurderingen gjelder i sammenlikningsåret. Endringer vurderes i forhold til 0-alternativet 
som er dagens situasjon.  
 
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av 
omfang. Andre tiltak som fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende 
tiltak.  
 
For en mer utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til håndbok 
V712 kap. 6.2. 

4.2 Definisjon av plan og influensområdet 
Planområdet er de områdene som vil bli fysisk berørt av den planlagte utbyggingen, dvs. veg 
inklusive fyllinger og skjæringer, skuldre, sidearealer, broer, tunneler, lokalveger og kryss 
samt anleggsveier, rigg- og deponiområder som er kjent på dette tidspunktet. 

Influensområdet er arealer utenfor planområdet som kan bli påvirket av det planlagte tiltaket 
og/eller har en betydning for vurdering av verdi for landskapsbildet. Områder veianlegget vil 
bli synlig fra inngår i influensområdet.  

Registreringen er mer detaljert innenfor planområdet enn i den øvrige delen av 
influensområdet.  
 
Se kap. 5.2 for en utdyping av plan- og influensområdet. 

4.3 Registreringskategorier og delområder  
Temaet består av følgende registreringskategorier, jf. håndbok V712:  
Naturområder er strekninger/områder hvor det kun er vegen som går gjennom et «uberørt» 
landskap. Dette er for eksempel fjelloverganger ved Horndalsvatnet og Eiavatnet. 
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Naturpregede områder er strekninger/områder hvor «uberørt» natur setter sitt preg, men som 
også har elementer av tekniske anlegg og bebyggelse. Dette er kategorien som det finnes 
mest av innenfor plan- og influensområdet. På mange strekninger er det E6 og et par 
bygninger langs vegen som utgjør «landskapet».  
 
Det kan være flytende overganger mellom naturområder og naturpregede områder.  
 
Spredtbygde områder finnes langs E6 i mindre grender som f.eks. i Megården og Mørsvik.  
 
Tettbygde og urbane områder er kategorier som ikke benyttes her.  
 
Innenfor kategoriene finnes det delområder som kan avgrenses og karakteriseres som en 
helhet, og har fremtredende karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen 
av området. Strekningen er inndelt i fjorten delområder. Beskrivelsen og analysen skal få 
frem hvordan strukturene, formene og elementene i landskapet spiller sammen og gir 
delområdene karakter.   
 
Delområde 1: Megården 
Delområde 2: Tørrfjorden 
Delområde 3: Gyltvikvatnet 
Delområde 4: Gyltvikelva/Kvarv 
Delområde 5: Aspfjorden 
Delområde 6: Leirfjorden, Kalvika-Sommersett 
Delområde 7: Leirfjorden/Bonåsjøen 
Delområde 8: Storheia 
Delområde 9: Bonåsjøen 
Delområde 10: Bonådalen 
Delområde 11: Horndalsvatnet 
Delområde 12: Eiavatnet 
Delområde 13: Kvanndalen 
Delområde 14: Sildhopen/Mørsvik 
 
 
Delområdene er vist på temakart, side 38.  

4.4 Kriterier for verdi 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten til stor verdi.  
 
 
 
 

Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema landskap er gjengitt i tabell 4.1. Alle 
verdisatte områder beskrives og verdivurderingen begrunnes. Delområdet er vist på verdi-
kartet. 

Verdi fastsettes normalt med utgangspunkt i en regional målestokk. Utgangspunktet er at 
områder som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. For strekningen gjelder 
kategorien «naturområder og naturpregede områder», «spredtbygde områder» og «tettbygde 
områder».   
 
 

Figur 4.1 Skala for verdivurdering 
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Tabell 4.1.  Verdikriterier for tema landskap etter håndbok V712. 

 

4.5   Kriterier for omfang 
Omfangsvurderingene gir uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle 
tiltaket (alternativet) har for et delområde. Omfang vurderes for de samme delområdene som 
er verdivurdert. Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om 
tiltakets fysiske utforming og kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. 
Omfangsvurderinger begrunnes. Omfanget angis på en glidende skala fra stort positivt 
omfang til stort negativt omfang. 
 

 

 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig 
endring av delområdet. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Som 
regel vil det bli gjort tiltak på avlastet veg når en ny veg skal bygges. Hvilke tiltak som inngår i 
den avlastede vegen vil variere, men det skal framgå av tiltakskostnadene og tiltaks-
beskrivelsen. Det skal lages en omfangsvurdering av delområder knyttet til avlastet veg.  
 
 

Figur 4.2.  Linjalfigur som viser skala for omfang 
(øverste del). Veiledende hjelpetekst for 
omfangsvurderinger på pila nederst. 
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Tabell 4.2. Kriterier for omfang gitt i Håndbok V712 
 

 Stort positivt  
omfang 

Middels 
positivt 
 omfang 

Lite/ intet  
omfang 

Middels 
negativt  
omfang 

Stort negativt  
omfang 

Tiltakets 
lokalisering  
og 
linjeføring 

Tiltaket fremhever 
typiske trekk ved 
landformen, f.eks.  
ved å tydeliggjøre 
naturlige skiller i 
landskapet eller at 
veglinjen rydder opp 
i et ustrukturert 
område 

Overgang 
mellom stort 
positiv og 
lite/intet  
omfang 

Tiltaket stort sett har 
en visuell forankring i 
landskapet/stedet 

Overgang 
mellom stort 
negativt og 
lite/intet 
omfang 

Tiltaket er dårlig 
tilpasset linjene i 
landskapet, ikke er 
forankret i land-
skapets former, 
forårsaker skjem-
mende sår eller 
deler opp en 
enhetlig terreng-
form 

Tiltakets 
dimensjon/ 
skala 

Tiltaket vil medføre 
reparasjonstiltak som 
f.eks. at tverrsnittet 
blir smalere eller at 
utflytende kryss 
strammes opp 
 

Overgang 
mellom stor 
positiv og 
lite/intet omfang 

Tiltaket stort sett står i 
et harmoniske forhold 
til landskapet/stedets 
skala 

Overgang 
mellom stor 
positiv og 
lite/intet omfang 

Tiltaket har en   
dimensjon som ikke 
harmonerer med 
skalaen i 
landskapet/stedet 
 

Tiltakets 
utforming 
(ikke aktuell 
kategori her) 

     

 

4.6   Kriterier for konsekvens 
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet.  
Konsekvens for et miljø/område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i hht. 
”konsekvensvifta” i figur 4.3. Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor positiv 
konsekvens til meget stor negativ konsekvens, og i tillegg er det anledning til å bruke 
trinnene mellom de 9 kategoriene, for eksempel ”stor/meget stor…”. 
 
For hvert tema vurderes konsekvenser først for hvert delområde, deretter sammenstilt for 
hvert alternativ. Alternativene rangeres deretter.  
 
Endring i reiseopplevelse vurderes for hele strekningen, ikke for de enkelte delområdene. 
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Figur 4.3. Konsekvensvifte, jf håndbok V712 (t.v), de ulike kategoriene for konsekvens med symbol- og fargebruk 
i h.h.t. håndbok V712 (t.h). 

4.7 Reiseopplevelse 
Reiseopplevelse inngår som en tilleggsvurdering, og defineres som den reisendes 
opplevelse av området og veg, sett fra vegen. Det skal vurderes om den nye vegen og 
strekningen totalt sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse enn avlastet veg, og hvor 
mye bedre eller dårligere opplevelsen blir samlet sett i forhold til nullalternativet.   

4.8   Kunnskapskilder  
Utredningen baserer seg på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon fra planprogrammet, 
kommuneplaner, høringsuttalelser, møte med kommunen og befaringer. 
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5 BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING AV 
LANDSKAPET  

5.1 Generell beskrivelse  
Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS 2005).  

Strekningen faller innenfor landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms som 
karakteriseres av en stor variasjon i fjordlandskapet som spenner over 5 breddegrader. 
Regionen har både glasiale- og alpine fjellformasjoner og mer rolige landformer med større 
åser, hei og vidde. Fjellformasjonene danner ruvende kulisser i bakgrunnen. Den smale 
strandflaten som ligger som en brem mellom fjordene og de bratte fjordsidene har størst 
kulturpåvirkning.      
 
I områder med alpine former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred- og vitringsjord er 
vanlig i bratte lier.   

Fjordene skjærer seg inn i landblokken. I fjordmunningen er løpet gjerne bredt og forgreinet, 
mens det lenger inne ofte er smalt og med godt innsyn til motsatt bredd.  

Bjørkeskogen dominerer i hele regionen. Granplantinger er utbredt og preger flere steder 
liene med sine rektangulære felt. Tregrensen er lav. Dyrka mark finnes på strandflater, i 
fjordbotner og daler med flat dalbunn. Det er også i disse områdene bebyggelsen er 
konsentrert (NIJOS 2005). 

I rapporten Fjordlandskap i Nordland, (Nordland Fylkeskommune 2009) er planområdet gitt 
verdi C «Representative/vanlige forekommende landskap», landskap med vanlig gode 
opplevelseskvaliteter. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft 
og småkraftverk.   

5.2 Plan- og influensområde 
Landskapet i plan- og influensområdet er representativt for landskapsregionen. Leirfjorden, 
Sørfolda og Mørsvikfjorden går inn i landet mellom bratte fjellsider, og med en smal brem 
langs land for bosetning og dyrking. Det er lite bebyggelse mellom Megården og Mørsvik. I 
det fjerne reiser nakne fjelltopper seg, synlige over tett bjørkeskog lenger nede i fjellsidene. 
Det er flåg og bratte rasutsatte fjellsiden mange steder langs fjordene og E6.  

En landskapstype avspeiler regionens vanligste landskapskarakter og er ikke et eget 
geografisk nivå. Landskapstypene beskrives for å utdype og nyansere landskaps-
beskrivelsen. Landskapstypene på strekningen varierer og skifter innenfor korte avstander. 
Landskapet innenfor plan og influensområdet kan deles inn i seks kategorier:  
 
• Fjordlandskap. Leirfjorden og Sørfolda er de store fjordene som går inn i planområdet. 

Leirfjorden går nordøstover mot Sørfjorden og Sørfolda sørøstover mot Megården. 
Fjordene møtes ved Styrkesnes og går samlet vestover mot havet. Særlig har Leirfjorden 
et definert løp med jevne og bratte fjellsider. Det er utsikt til motsatt bredd, slik at veg 
langs fjorden er synlig fra den andre fjordsiden. Sørfolda har et bredere og mer forgreinet 
løp. Vegen følger fjorden helt inn i fjordbotn og ut igjen.    
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T.v. Småbåthavnen i Megården innerst i Tørrfjorden som munner ut i Sørfolda. 
T.h. Den brede Leirfjorden sett mot vest fra Kjeldvika. Veg til Styrkesnes er synlig på den andre siden av 
fjorden.  
 

• Dallandskap (gjerne med vassdrag). Mellom fjell og fjord går markerte daldrag gjerne 
med vassdrag i dalbunnen og vegetasjon et stykke opp i dalsidene. De nakne 
fjelltoppene er godt synlig fra den brede dalbunnen. De mest markerte dalene som E6, fv 
613 og fv 617 følger er langs Gyltvikelva, Bonnådalen og Kvanndalen. 
 

     
 
T.v. Starten på den smale dalen overfor Sommerset hvor E6 går i dag. 
T.h. Tømmer er brakt med til fylkesvegen som går gjennom Bonådalen.  

 
• Fjellandskap. Fjellene i området er markerte og godt synlig fra vegstrekningene. 

Tregrensen er lav og de grå fjellsidene er markerte i landskapet. Mange fjellsider er 
bratte med botner og skarpe fjelltopper. Særlig i den nordre del fra Leirfjorden til Mørsvik 
er fjellmassivet med Stauren (1219 moh.), Grønfjellet (807) og Blåfjellet (1000 moh.) 
dominerende.  
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T.v. Det markerte grå Blåfjellet med høyeste topp på 1000 moh. ruver over Horndalsvatnet. 
T.h. Fjellområdet mellom Horndalsvatnet og Eiavatnet. Eiavatnet i midten av bildet.  
 
 

• Sjø, vassdrag og store vann. Vassdragene består av stilleflytende elver og vann med ulik 
størrelse fra store som Horndalsvatnet og mindre som Eiavatnet og Gyltvikvatnet. 
Vannene danner definerte landskapsrom og skaper variasjon i landskapet. De største 
elvene er Gyltvikelva og Bonnåelva. 
 

     
 
T.v. Det store Horndalsvatnet sett mot nord. 
T.h. Fra nordre del av Gyltvikvatnet. E6 går tett på strandsonen. 

 
• Jordbrukslandskap finnes det lite av i området. Langs fjordene finnes det mindre bygder 

der det drives jordbruk, som i Megården, på Kvarv og på Engan/Ørnes som også er et 
verdifullt kulturlandskap. Mindre jordbruksareal finnes spredt langs vassdragene. 
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T.v. Dyrkamark nord for Gyltvikvatnet inn mot Kvarv.  
T. h. Bygda Engan/Ørnes har et vakkert kulturlandskap. Her på nordsiden av Leirfjorden ligger der mange 
gårder. 

 
• Tettsted/bebyggelse. Det er lite bebyggelse på strekningen mellom Megården og 

Mørsvik. Lange strekninger er øde uten hus. Konsentrasjoner av hus og gårder finner vi i 
Megården, Kvarv, langs Leirfjorden, Engan/Ørnes, Leirfjordgård, i Bonnådalen og i 
Mørsvikbotn.  
 

   
 
T.v. Spredt bebyggelse i Megården.                      T.h. Starten på bebyggelsen i Mørsvik. 
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Figur 5.1. Landskapskart som viser de ulike landskapstypene innenfor plan- og influensområdet. Veglinjen er 
merket med rødt. 

5.3 Reiseopplevelse 
Som en del av beskrivelsen av delområdene, inngår også beskrivelse av reiseopplevelse på 
delstrekningene med hovedvekt på det visuelle. Men også komfort knyttet til sikkerhet og 
lesbarhet av veganlegget og muligheter for å stoppe og raste påvirker reiseopplevelsen.  

Reiseopplevelse er knyttet til hva den reisende opplever og ser av landskapet fra veien. Det 
er først og fremst opplevelsen fra bil som er aktuell, men også opplevelser for syklende på 
enkelte strekninger. Opplevelsen av landskapet er forskjellig avhengig av om man ferdes 
vest- eller østover. Vær, vind og lysforhold gjennom årstider og døgnet påvirker opplevelsen 
av landskapet. Løv på trærne kan i sommerhalvåret skjerme for utsikt som i vinterhalvåret er 
synlig. Å kjøre i mørke med opplyste tettsteder og gårdstun, er også en egen opplevelse.  

Opplevelsen av landskapet vil reduseres når deler av strekningen blir lagt i tunnel. Nye 
veganlegg kan innebære behov for støyskjerming, som igjen kan redusere utsikt og kontakt 
med omgivelsene. Vegstandard og breddeutvidelse kan også redusere opplevelsen av 
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landskapet da veibanen opptar en større del av synsfeltet. Tiltak på eksisterende veg kan 
medføre inngrep som endrer kjøreopplevelsen, for eksempel ved at kurvatur rettes ut, nye 
kryss etableres, strekninger får veibelysning osv. Hvordan veien ligger i terrenget vil påvirke 
utsiktsforholdene samt plassering av rasteplasser der det er mulig å stoppe og nyte utsikten.        

Det kan skilles mellom det «nære» vei-/landskapsrommet og det «det store vei-/ 
lanskapsrommet». I det «nære» vei-/landskapsrommet domineres opplevelsen av 
omgivelsenes detaljrikdom og selve veien. Opplevelsen kan ha store variasjoner innenfor 
korte avstander. På strekningen Megård - Mørsvik er nærføring til vassdragene et eksempel 
på dette. I det «store» vei-/landskapsrommet domineres opplevelsen av det vide landskapet 
med fjernere avgrensninger som på strekningen er preget av brede fjordløp med hovedvekt 
på Leirfjorden, utsikt til nakne grå fjell og skogkledde daler. Detaljer som utsikt til fosser og 
små gårdsbruk med dyrka mark hever reiseopplevelsen. Utsikten til det store 
landskapsrommet er på hele strekningen tilstede.  Det nære sideterrenget er mer 
underordnet. 

På strekningen Megården-Mørsvik er reiseopplevelsen preget av stor variasjon innen korte 
avstander og mange tunneler. De mange tunnelstrekningene og bratte, rasutsatte flåg og 
fjellsider preger mange steder opplevelsen som kan oppleves som ubehagelig og utrygg.  
Avstanden mellom fjord- og fjellandskap oppleves som kort. Den langstrakte Leirfjorden der 
E6 går høyt oppe i den søndre fjordsiden, preger en lang strekning. Overgangssonene 
mellom fjordene oppleves som fjelloverganger med markerte fjelltopper og lav tregrense. I 
disse områdene preger store vann reiseopplevelsen. Det er lite bebyggelse på strekningen 
og få steder der det er tilrettelagt for stopp og rast. Ved Moan er strekningenes eneste 
rasteplass.  

Reiseopplevelse beskrives for de enkelte delområdene på nordgående.  

5.4 Delområder 
Delområder er mindre enheter med lik karakter innenfor et større sammenhengende 
landskap. Innenfor planområdet finnes 14 delområder. Delområdene beskrives fra sør mot 
nord. Reiseopplevelsen beskrives der delområdet omfatter dagens E6 og fv 613. 

5.4.1 Megården (spredtbygd område) 
Megården ligger ved Tørrfjordelvas utløp i Tørrfjorden. Den brede og grunne elveosen 
preger stedet, og uttrykket er avhengig av mengden vann i elven. Elveløpet varierer mellom 
små stryk, stille partier og langgrunne områder med stein og tang. På begge sider av elven 
stiger terrenget på, mot Buviknakken i sørvest (373 moh.) og mot Aura i nordøst (232 moh.). 
Dalsidene er skogkledde med en blanding av bar- og løvskog. Bebyggelsen som i hovedsak 
består av bolighus ligger på begge sider av elven på rekke langs lokalvegene, de fleste på 
nordsiden av elva. Ved utløpet til fjorden ligger en småbåthavn og flere naust langs bryggen. 
Her ligger også det nedlagte samvirkelaget. E6 krysser Tørrfjordelva på bro. En kraftledning 
krysser elven der den munner ut i fjorden.   
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Bildene øverst viser Tørrfjordelven med grunne partier og lite vannføring en høstdag. På østsiden av elven ligger 
spredt bebyggelse innover mot Lillegård. Bildene nederst viser samme området en sommerdag med høyere 
vannstand. Til venstre E6 broen over elven. 

 

           Liten          Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲ 

Verdivurdering: Middels til stor verdi.  
 
Utslagsgivende for vurderingen er møtet med fjorden, elveosen og det lille stedet Megården.  
 
Reise- og kjøreopplevelse: E6 går fra Mattishaugen og ned mot Tørrfjordelva og krysser 
denne på bro. Utsikten over elveosen og fjorden litt lenger ute er kvaliteter i området og 
preger reiseopplevelsen. Vegen følger elven et stykke før den går inn i tunnel under 
Nerigardshammaren.  
 

5.4.2 Tørrfjorden (naturpreget område) 
Tørrfjorden er en sidearm til Sørfolda. Fjorden går over i Nordfjorden innerst i løpet mot øst. 
Mellom Tørrfjorden og Nordfjorden går E6 på bro og følger ellers fjorden med tunnel 
gjennom Tennflåget.  Fjordsidene er bratte og skogkledde, særlig på nordsiden, og det er lite 
bebyggelse. Grupper med hus klatrer oppover bakkene på nordsiden av fjorden i Hjellvik og 
Torkeleng. Det går kraftledninger på begge sider av fjorden, og det krysser også en ledning 
over fra Hysvika. Det er vanskelig å komme ned til fjorden, blant annet er E6 en barriere.  
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Bildene øverst viser strandsonen langs Tørrfjorden og det bratte terrenget der tunnelen munner ut i Hysvika. 
Bildene nederst viser broen over Leirfjorden innerst ved Trengselet og gårdsbebyggelse ved Torkeleng.   

           Liten          Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲ 

Verdivurdering: Middels til stor verdi. 
 
Utslagsgivende for vurderingen er det dramatiske landskapet innerst i fjorden med den bratte 
fjellsiden ved Tennflåget, broen over Trengseidet og utsikten utover fjorden.  
 
Reise- og kjøreopplevelse: E6 går tett på strandsonen, og det er god utsikt over fjorden. 
Kontakten med fjorden, de trange og mørke tunnelene og broen innerst i fjorden ved 
Trengseidet, gir en spesiell reiseopplevelse som for mange kan være noe dramatisk/ 
ubehagelig.  

5.4.3 Gyltvikvatnet (naturområde) 
I sør går E6 ut mot Sørfolda og terrenget skrår bratt ned mot fjorden. Særlig er terrenget bratt 
mellom Daudmannvika og Løkthaugen der det bratteste partiet danner et «søkk» i fjordsiden 
og hvor det også er nakne flåg. En kraftledning følger strandsonen. Lenger nord går E6 et 
stykke fra fjorden langs Gyltvikvatnet. Det smale og langstrakte vannet utgjør et eget 
landskapsrom. I enden av vannet starter Gyltvikelva sitt løp nordover. Det er ingen bygninger 
på strekningen bortsett fra et hus ved fjorden på Ytter-Låkthågen.  
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E6 går ganske nær fjorden og har to tunneler på strekningen; gjennom Skjærhammaren 
(Daumannviktunnelen) og Løkthaugtunnelen. Vegen følger i strandsonen langs nordre del av 
Gyltvikvatnet. 
 

   
 
Gyltvikvatnet er en liten perle langs E6 og danner et eget landskapsrom. Vegen går delvis i tunnel og i 
strandsonen forbi vannet. Det er noe tilrettelagt for opphold i nordenden av vannet, sørenden er mer utilgjengelig.  
 
         Liten             Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                  ▲ 

Verdivurdering: Middels verdi. 
 
Utslagsgivende for vurderingen er opplevelsen av Gyltvikvatnet i et naturområde. Kun deler 
av strandsonen langs vannet berøres av E6. 
 
Reise- og kjøreopplevelse: På strekningen er det tre tunneler. Mellom tunnelene er det utsikt 
mot fjorden og mot Gyltvikvatnet. Spesielt er møtet med det «uberørte» vannet en fin 
opplevelse.  

5.4.4 Gyltvikelva/Kvarv (naturpreget område) 
Området er et bredt daldrag mellom det store Gyltvikfjellet i øst og de lavere fjellene 
Lillefjellet/ Middags-floget i vest. I dalbunnen har Gyltvikelva sitt meandrerende løp. En 
lokalveg tar av fra E6 og går på vestsiden av dalen ned til fjorden og Øvre Kvarv. Langs 
vegen ligger flere småbruk og bolighus. Rundt husene og ned mot elven er det åpne 
grasareal. En annen lokalveg tar også av fra E6 og går ned til fjorden lenger nord. Også 
langs denne ligger flere hus. E6 følger østre dalside, og vegetasjon langs vegen skjermer for 
utsikten. I sommerhalvåret oppleves ikke bebyggelsen og de åpne arealene i dalbunnen. E6 
går i tunnel under Storfloget (Aspfjordtunnelen). 
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Bildene øverst viser E6 som går i den østre dalsiden. Tunnelportalen i Storflogettunnelen oppleves som liten i 
møtet med en trailer. Bildene nederst viser den brede dalen med dyrka mark i deler av dalbunnen. E6 går i den 
østre dalsiden gjennom tett skog og det er lite utsikt over dalen. Dalsidene er bratte og E6 er lite synlig (bildet til 
høyre).  

         Liten            Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                 ▲ 

Verdivurdering: Middels 
 
Utslagsgivende for vurderingen er den brede og rette dalstrekningen med utsikt til skog-
kledde dalsider og sporadisk utsikt til dyrka mark i dalbunnen.  
 
Reise- og kjøreopplevelse: Den vide dalen langs Gyltvikelva oppleves kun glimtvis fra E6. 
Vegetasjon skjermer mot dalen, og også på motsatt side av vegen står skogen tett i dalsiden.  

5.4.5 Aspfjord (spredtbygd område) 
Aspfjorden er en kort og trang fjordarm som går inn fra Sørfolda. Fjordsidene er bratte med 
både vegetasjonsdekke og fjell i dagen. Fjellsiden av Storfloget (søndre fjordside) er spesielt 
bratt. Innerst i fjorden går E6 i korte dagstrekninger mellom tre tunneler, den midterste 
tunnelen, «Eva-tunnelen» deler praktisk talt stedet i to. Det ligger et par hytter og naust 
innerst i fjorden. Her er også brygge og ankringsplass for småbåter. På nordsiden av fjorden 
går en lokalveg ut til Tømmervika. Langs denne ligger spredte hus. Det går også lokalveg 
opp til 2-3 småbruk med dyrka mark i starten på Ospfjorddalen.  
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Bildene viser den trange situasjonen innerst i Aspfjorden hvor E6 går. Utsikten utover fjorden er fin, og det er 
tilrettelagt med brygge for småbåtene. Litt opp fra fjorden ligger et nedlagt småbruk. 

          Liten           Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                   ▲ 

Verdivurdering: Middels 

Utslagsgivende for vurderingen er de bratte fjellsidene som omkranser den smale fjordenden 
og som sammen med tunnelstrekningene gir en dramatisk landskapsopplevelse.  

Reise- og kjøreopplevelse: Kryssområdet oppleves som uryddig og kommer brått på mellom 
to trange tunneler. Det er også en tredje kort tunnel som bryter utsikten mot fjorden. Mellom 
tunnelene får den reisene et kort glimt av Aspfjorden. Dersom man vil svinge av, bør man 
være forberedt.       

5.4.6 Leirfjorden, Kalvika - Sommerset (naturpreget område) 
Leirfjorden skjærer seg inn i landskapet med bratte fjordsider. Sidene er vegetasjonskledde 
med unntak av det store og nakne Berrfloget. Her går det grå og nakne flåget fra Kalviktuva 
på 685 moh. og helt ned til fjorden. I Ytter-Kalvika ytterst i fjorden, ligger et par hus og naust i 
den lille viken ved enden av Storelva som munner ut i fjorden her. E6 kommer ut av Kalvik-
tunnelen i Ytter-Kalvika. Et stykke lenger inne i fjorden ligger Inner-Kalvika hvor det også er 
småbruk, hus og naust. Videre innover mot Sommerset er det ingen bebyggelse og 
Berrfloget dominerer. E6 går i strandsonen inn til den lille grenden Sommerset, men i tunnel 
under Berrfloget.  
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Den andre fjordsiden er vegetasjonskledd, men det nakne fjellet på Ytterfjellet og 
Kvanntoaksla rager over fjorden. Det er kun et par hus ytterst på Styrkesvik.    

   

Langs Leirfjorden på den smale landbremmen ligger det flere småbruk med naust i fjæra.  Berrflogettunnelen går 
på deler av strekningen der det bratte Berrfloget stuper i fjorden.  

          Liten           Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     ▲ 

Verdivurdering: Stor 

Utslagsgivende for vurderingen er den store og vide fjorden som strekkes seg innover i 
landet. Også den varierte strandsonen med veksling mellom bratte flog og flate partier med 
små gårdsbruk og dyrka mark, trekker opp verdien.  

Reise- og kjøreopplevelse: Det er utsikte og kontakt med Leirfjorden på hele strekningen 
bortsett fra i Berrflogettunnelen. Her oppleves terrenget bratt og dramatisk ved 
tunnelportalene. Bebyggelsen i strandsonen er krydder i opplevelsen der den ligger som små 
fargeklatter i det store fjordlandskapet.     

5.4.7 Leirfjorden/Bonåsjøen (naturområde) 
Delområdet ligger midtveis i fjordløpet på det smaleste. På sørsiden av fjorden er fjordsiden 
stupbratt med Preikestolen og Storvikhammaren. På nordsiden er fjordsiden slakere med 
berget Ytternakken mellom de små buktene Bonåsjøen og Kremmarvika. I Bonåsjøen ligger 
et nedlagt fergeleie og fv 613 går ned til fjorden her. 

 
Bildet er fra det tidligere fergeleiet i Bonåsjøen på nordsiden av fjorden. 
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          Liten            Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     ▲ 

Verdivurdering: Stor 

Utslagsgivende for vurderingen er den store vannflaten.  

5.4.8 Storheia (naturpreget område) 
Storheia danner skille mellom Bonådalen og Leirfjordgård. Den 278 meter høye kollen er 
bratt ned mot Bonåsjøne og slakere i liene ned mot Leirfjordgård og Kalovika. I Leirfjordgård 
ligger gårdsbebyggelsen i lien og naust ved fjorden. Fylkesvegen går gjennom 
kulturlandskapet, svinger seg oppover lien og over Storheia. Selve Storheia er kledd med 
granfelt og lauvskog. 

Engan/Ørnes lenger inne i fjorden er en intakt jordbruksbygd med et vakkert og variert kultur-
landskap. Området er et av 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket valgt av 
regjeringen i 2009. Kulturlandskapet er sannsynligvis det største gjenværende og mest 
intakte av denne typen i Nordland fylke.  

   

Kulturlandskapet ved Ørnes er vakkert og variert. Fv 613 går langs fjorden og stiger fra Leirfjordgård opp mot 
Storheia.  

          Liten           Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲  

Verdivurdering: Middels til stor 

Utslagsgivende for vurderingen er kulturlandskapet langs fjorden. 

Reise- og kjøreopplevelse: Det er en vakker strekning langs fjorden og opp de bratte 
svingene fra Leirfjordgård. Utsikten over fjorden og kulturlandskapet gir en positiv 
reiseopplevelse. De bratte svingene kan oppleves som noe utfordrende å kjøre.   
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5.4.9 Bonåsjøen (naturpreget område) 
Delområdet går fra Leirfjorden og omfatter Bonnådalen med våtmarksområde (rikmyr) og 
elvslyngene i Bonnåelva. På begge sider av daldraget står bratte og rasutsatte fjellsider, slik 
at våtmarksområdet oppleves som et avgrenset landskapsrom; Daudmannvikfjellet i vest og 
Storheia og Stortjønnfloget i øst. Omkring elven og tjernene står bjørkeskogen tett slik at 
flaten er lite synlig fra omgivelsene. Det største tjernet, Tjønna, nærmest fylkesveien som 
følger foten av Stortjønnflåget, er imidlertid godt synlig fra vegen særlig i vinterhalvåret når 
det ikke er løv på trærne. Elveløpet ut mot Leirfjorden er bredt og går i store slynger. Det er 
små øyer og sandbanker i løpet. Elven munner ut i en liten bukt i fjorden, ved det tidligere 
fergeleiet for ferge over fjorden. Det ligger spredte bolighus ned mot fjorden og langs 
lokalvegen på vestsiden av Bonnåelven ut mot Myr. Fylkesvegen fra Engan/Ørnes kommer 
inn mot Bonåsjøen fra øst og kopler seg på fylkesvegen. På en liten kolle sør for Tjønna 
ligger barneskolen.   

   

Bildet til venstre viser det lille Tjønna en vakker høstdag etter løvet har falt. Til høyre sees E6 på nordgående fra 
krysset med fv 613 ved Tverrelva.  

          Liten           Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                  ▲  

Verdivurdering: Middels  
 
Utslagsgivende for vurderingen er vannflaten og det definerte landskapsrommet. 
 
Reise- og kjøreopplevelse: Strekningen er uten iøynefallende opplevelser da vannene store 
deler av året er skjult bak vegetasjon. Om vinteren vil imidlertid glimt av Tjønna heve 
reiseopplevelsen.  

5.4.10 Bonådalen (naturpreget område) 
Den lange Bonådalen strekker seg fra Novkollen (markers knekk/terrengform nord for 
Tjønna) og nordover til Horndalsvatnet. I dalbunnen renner Bonåelva med sitt brede og 
svingete løp. Dalbunnen er vid og slett med partier av myr, dyrka mark og vegetasjon. På 
vestsiden av dalen reiser Høgfjellet seg og på østsiden Raudaksla og Skyttholfjellet. De 
nedre deler av dalsidene er vegetasjonskledde, men fra over ca. 450 meter er berget synlig. 
Det markerte Blåfjellet er synlig i nord ved enden av Horndalsvatnet.  
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Fylkesvegen går i den østre dalsiden overfor gårdsbebyggelsen. Det ligger flere småbruk og 
bolighus langs vegen. Også på andre siden av elven ligger bebyggelse ved Stormohals og 
Nordhei. En kraftlinje følger dalbunnen i hele dens lengde.  

   

Den brede Bonådalen med fjellet Kveitsporen på 961 moh. i det fjerne. E6 følger østre dalside, og det ligger flere 
småbruk og bolighus langs vegen.  

          Liten            Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                  ▲  

Verdivurdering: Middels  

Utslagsgivende for vurderingen er det definerte dallandskapet med spredt bebyggelse som 
gir variasjon.  

Reise- og kjøreopplevelse: Strekningen er rett og kan oppleves som noe øde. Elveløpet er 
ikke synlig fra vegen, men husene i dalen oppleves som små kjærkomne fargeklatter.  

5.4.11 Horndalsvatnet (naturområde) 
Horndalsvatnet ligger i en skålformet grop ved foten av Blåfjellet på 1000 meter. Et daldrag 
strekker seg vestover inn mot Sommarfjellet. I sør ligger Russloftan. Det er bjørkeskog rundt 
vannet, men de nakne og grå fjellsidene høyere opp dominerer landskapsopplevelsen. Det 
er mange små bekker som drenerer ut i Horndalsvatnet fra vann høyere opp. Fylkesvegen 
går øst for vannet i den bratte fjellsiden.  

   

Horndalsvatnet med det ruvende Blåfjellet i nord. Mot vest er åsene slakere. Vannet oppleves som stort. 
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         Liten           Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     ▲  

Verdivurdering: Stor 

Utslagsgivende for vurderingen er dramatikken i det åpne fjellandskapet og det store 
Horndalsvatnet.   

Reise- og kjøreopplevelse: Strekningen oppleves som høyt til fjells med utsikt til flere 
fjelltopper. 

5.4.12 Eiavatnet (naturområde) 
Eiavatnet ligger nord for Horndalsvatnet og er et mindre vann. Også Eiavatnet ligger mellom 
høye og bratte fjellsider; Blåfjellet i vest og Eiavasstinden i øst. De grå flogene er 
iøynefallende og karakteristiske i området. Den nedre del av de bratte fjellsidene er mange 
steder dekket av ur og raskjegler. I denne sonen vokser også vegetasjonen i felt mellom 
urene. I sørenden av vannet er et område med store blokksteiner og spredte furutrær. Flere 
vanndammer står mellom steinene, og her munner flere bekkeløp ut som kommer fra 
Eiavasskråga. Vannskille i området går mellom Horndalsvatnet og Eiavatnet.    

Fylkesvegen går langs foten av Eiavasstinden, og i rasoverbygg forbi den rasutsatte 
strekningen. En kraftledning går parallelt med vegen. 

   

 
Eiavatnet ligger mellom bratte, grå fjellsider. E6 går på østsiden av vannet delvis i tunnel og delvis på fylling i 
strandsonen.  
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         Liten             Middels         Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                     ▲  

Verdivurdering: Stor  

Utslagsgivende for vurderingen er dramatikken i det åpne fjellandskapet og det langstrakte 
Eiavatnet. Ur og rasoverbygg understreker dramatikken i landskapet.   

Reise- og kjøreopplevelse: Nærheten til de grå fjellsidene oppleves sterkt og rasoverbygget 
forsterker dramatikken. Strekningen kan oppleves som er fjellovergang med utfordringer i 
forhold til vær og vind.  

5.4.13 Kvanndalen (naturområde) 
Kvanndalen går fra Eiavatnet og ned til fjorden ved Sildhopen. Fjellsidene er bratte, særlig på 
vestsiden med Blåtind og Lisjeidtinden. Mellom de to fjellene går det en stor botn hvor det 
vokser skog. Det er mange små og store bekker som kommer ned de bratte flogene til 
botnen, og renner videre ut i Kvanndalselva. Også i motstående dalside mot Eiavasstinden 
er det mange små og store bekker som renner ned mot Kvanndalselva.  

Kvanndalselva renner i dalbunnen med er god skjult i den tette bjørkeskogen. Det går en 
kraftlinje i dalsiden opp mot Eiavasstinden. Fylkesvegen går ned dalen og krysser elva flere 
steder og gjør en stor sving rundt Storeidet. Nederst i dalen ved fjorden ligger et par hus ved 
Skveiren. 

    

E6 går fra Eievatnet og ned Kvanndalen til Sildhopen og følger stort sett dalbunnen. Det er mange bekker og 
elver som renner i dalen.  
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E6 krysser flere elver i dalen. 

         Liten           Middels          Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲  

Verdivurdering: Middels til stor  

Utslagsgivende for vurderingen er de steile og grå fjellsidene og vassdraget i dalbunnen. 

Reise- og kjøreopplevelse: Reiseopplevelsen endrer seg når man kjører nedover fra fjellet og 
ser fjorden og grønne dalsider i Mørsvikfjorden. Man er over fjellet! Møte med bebyggelsen 
ved fjorden kan oppleves som et «møte med sivilisasjonen» igjen.  

5.4.14 Sildhopen/Mørsvik (spredtbygd område) 
Mørsvik ligger på andre siden av fjellmassivet med Sildhopfjellet, Horndalsfjellet og 
Eiavasstinden innerst i Mørsvikfjorden. Markante fjelltopper omkranser fjordløpet som går 
nordvestover mot Steigen. E6 kommer ut av tunnel i Sildhopen og går i dyp skjæring før den 
følger strandsonen. Strandsonen er mange steder smal, og E6 går på fylling langs 
Tverrlandet ut mot Mørsvikbukta. Langs Ytter-Skveiren der fv 613 går, er det bratte berg og 
rasurer helt ned til fjorden. Langs vegen ligger spredte bolighus og kirke. Bebyggelsen er 
spredt og gjør stedsopplevelsen svak.  

Det ligger spredt bebyggelse omkring Sildhopen, på Sildhopneset og ved Elenjorda innerst i 
Mørsvikbukta der Mørsvikelva meandrerer ut i fjorden. Flere steder ligger det naust i fjæra. 
Samvirkelaget med bensinpumpe ligger i Mørsvikbukta hvor det er mulighet å svinge av E6 
og parkere.  
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Bildet øverst til venstre viser E6 gjennom Sildhopen. Til høyre vises strandsone med naust langs Mørsvikbukta. 
Det er vakker utsikt utover Mørsvikfjorden. Bildet nede til venstre  viser fv 613 langs Skveirvika. Til høyre sees E6 
på fylling i Mørsvikbukta fra småbåthavn i Sildhopen.  

          Liten           Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                          ▲   

Verdivurdering: Middels til stor  

Utslagsgivende for vurderingen er opplevelsen av Mørsvikfjorden og utsikt mot markante 
fjellmassiv.   

Reise- og kjøreopplevelse: Landskapet åpner seg med utsikt over Mørsvikfjorden når man 
kommer ut av Kobbskarettunnelen. Det er alltid forventning forbundet med å komme ut av en 
tunnel. Hva møter en? Opplevelsen av fjorden er sterkere enn opplevelsen av den spredte 
bebyggelsen, og det er god utsikt fra vegen som går i strandsonen.  
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Figur 5.2 viser verdikart for delområdene på strekningen Megården – Mørsvik. 



 40 
 

40 
 

6 OMFANG OG KONSEKVENS 

6.1 Generelle vurderinger 
Det er de permanente virkningene av vegtiltaket som blir vurdert. I anleggsfasen vil inngrep 
fremstå mer grelle og være mer eksponerte enn på sikt når anlegget er ferdigstilt. 
Vegetasjonen vil vokse til i områder der den er fjernet, og vegfyllinger vil jevnes ut og kan 
tilsåes/tilplantes. Fjellskjæringer vil fremstå som varige inngrep, men kan oppnå en viss 
patina over tid. 

Landskapet på strekningen har forskjellig tåleevne for vegtiltaket. I jordbruksområder og 
brede daldrag vil fyllinger kunne jevnes ut og tilsås, mens det langs trange fjorder og daler 
med bratte fjellsider vil bli synlige skjæringer. Bratt terreng er mer sårbart enn slakt da det i 
slakt terreng er større plass og mulighet for å «reparere» inngrepet. Tettbygde strøk er også 
sårbare for vegtiltak med denne dimensjon og standard.  

På strekningen gjennom Sørfold er det lange fjordstrekninger med bratt sideterreng og 
fjelloverganger der E6 vil bli synlig. Det er imidlertid få mennesker som bor i områdene. 
Vegen vil bli godt synlig for den vegfarende, og gi fjernvirkning langs fjordarmene og store 
vann. På andre strekninger som gjennom daler og over eid er vegen mindre synlig på grunn 
av vegetasjon som skjermer.  

C-tegninger og 3D-modell er lagt til grunn for vurderingene. Illustrasjoner fra 3D-modellen 
viser ikke vegetasjon som vil være med på å dempe virkningene. 

I henhold til metodikk i håndbok V712 skal det vurderes: 

• Tiltakets lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplan 
• Tiltakets dimensjon/skala i forhold til områdets dimensjon og skala   
• Tiltakets utforming av konstruksjoner, materialbruk, kryssutforming (vurderes ikke på 

kommuneplannivå) 
 
Anleggs- og deponiområder 
Det vil bli store overskuddsmasser fra tunnelene å ta hånd om. Det er vist anleggs- og 
deponiområder fordelt innenfor hele planområdet. Disse vil omtales og vurderes innenfor de 
enkelte delområdene. For deponiområdene er det en forutsetning at de tilpasses landskapet i 
størrelse, får en god utforming, settes i stand med buffer mot omgivelsene og at vegetasjon 
etableres.  

Reiseopplevelse 
Generelt for strekningen og delområdene vil det gjelde at veg med høyere standard og 
stivere linjeføring vil endre reiseopplevelsen som kan bli mer preget av selve veganlegget. 
Endring i reiseopplevelse er ikke en del av omfangsvurderingen for delområdene. 

6.2 Vurdering av delområder 

6.2.1 Megården 
Omfang av ny E6 vil først og fremst knytte seg til ny bro over Tørrfjordelva og tunnelpåhugg i 
Megardskollen. Av- og påkjøringsmulighet til lokalvegnettet vises løst på sørsiden av elven. 
Den nye veglinjen vil bli en rett linje gjennom delområdet og bryte med eksisterende 
brokurvatur.  
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Vegtiltaket 
Den nye broen over Tørrfjordelva vil ta av på sørsiden av elva der eksisterende bro starter 
og gå i rett linje over elven. Eksisterende bro vil bli en del av det nye kommunale vegnettet, 
og det vil gå to broer over elven i forskjellig vinkel. På nordsiden av elven vil traseen fortsette 
i rett linje inn mot tunnelen. Det er vist kraftige skjæringer i berget ved tunnelpåhugget. 
Påhugget vil berøre et etablert boligområde langs lokalvegen og et bolighus vil måtte fjernes. 
Lokalvegen vil før påhugget gå i bro over nye E6. På sørsiden av broen der lokalvegen tar av 
fra E6, vil denne på en kort strekning gå parallelt med E6 og medføre skjæring i en kolle. Det 
er her satt av areal til en lav voll mellom lokalvegen og E6.  
 
Veglinjen vil gå på tvers av linjene i landskapet som følger elven og fjorden. Tiltaket står i et 
harmonisk forhold til landskapets skala.  
 
Massedeponi er vist på Øyren. Terrenget har form som en liten dal og er på denne måten 
godt egnet. Deponering på dyrka mark er derimot ikke ønskelig.   
 
Anleggsområde er vist ved båthavnen og det nedlagte samvirkelaget i Megården. Området 
kan være egnet, men bør skjermes og holdes ryddig. Området vil være synlig fra fjorden.  
 

 

                                                ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse: Ny bro over elven som fortsetter praktisk talt rett inn i tunnel på 
andre siden, vil gi en mer begrenset opplevelse av Megården og fjorden utover.   
 

 
Figur 6.1. Illustrasjonen er tatt fra strandsonen i Tørrfjordelva mot vest. Ny bro over elven glir godt inn i 
terrenget og tunnelportal Megardskollen ligger lavt og vil ikke bli fremtredende i landskapet. Til venstre 
i bildet sees skjæring i kolle der lokalvegen kopler seg på E6.  
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6.2.2 Tørrfjorden 
Omfanget av ny E6 vil knytte seg til ny kryssing av Tørrfjorden og en bredere vegkorridor 
langs nordre side av fjorden. 

Vegtiltaket 
E6 vil komme ut av tunnel i Megardskollen, krysse over dagens E6 og gå direkte ut på bro 
over fjorden. Tunnelpåhugget vil medføre mindre skjæringer innenfor et begrenset område. 
Brofestet på sørsiden av fjorden er noe høyere enn på nordsiden slik at broen blir noe 
skråstilt. Broen vil danne en fin bue og treffer land på et nes like øst for Hjellvikodden. På 
neset er det vist kryss med lokalvegen som går inn fjorden. Krysset vil medføre skjæring i 
fjellsiden som er høyere enn i dag. Utover langs Tørrfjorden vil E6 gå langs eksisterende 
trasé og medføre en store fyllinger i strandsonen der den tar av fra fjorden og går inn mot 
tunnelpåhugget. Like før påhugget er det avkjørsel til gamle E6 som vil bli gang- og sykkel-
veg. Ny trasé vil medføre høyere skjæringer i fjordsiden enn i dag.  
 
Veglinjen vil gå på tvers av linjene i landskapet ved fjordkryssingen, men følge langs fjorden 
utover. Tiltaket står i et harmonisk forhold til landskapets skala.  
 
Anleggsområder. Det er vist en anleggsveg opp til tunnelpåhugg og et anleggsområde ved 
brofeste på sørsiden av Tørrfjorden. Vegen vil gi noe fyllingsutslag i den bratte fjordsiden ned 
mot påhuggsområdet. Det er vist et anleggsområde ved tunnelpåhugget på nordsiden av 
fjorden.   
        

 

                                                              ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels til lite negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Opplevelsen av fjordlandskapet vil bli «flyttet» fra opplevelse av å 
kjøre inn den dramatiske strekningen til Trengseidet med tunnel og bro, til kryssing av fjorden 
på ny bro lenger ute. Eksisterende tunnelstrekninger som oppleves som mørke og trange vil 
bli erstattet med en ny, og dette vil oppleves tryggere for vegfarende. 
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Figur 6.2. Ny bro over Tørrfjorden går i en fin bue over til andre siden og forankres i landskapet på en 
lite odde. Langs fjorden utover mot Nerigardshammaren følges dagens vegtrasé, men utvidelsen vil 
medføre høyere skjæringer som vist på illustrasjonen. 

6.2.3 Gyltvikvatnet 
Omfanget av ny E6 vil knytte seg til lang tunnelstrekning forbi vannet.   

Vegtiltaket 
Det er vist en lang tunnel forbi Gyltvikvatnet som munner ut i det lille daldraget nord for 
vannet. Her er terrenget flatt og skogkledd. Tunnelen er trukket forbi stranden ved enden av 
vannet slik at arealet også i fremtiden kan benyttes. Tunnelportalen treffer noe «skjevt» på 
berget. Avkjørselen til Kvarv er lagt om slik at den på en kort strekning går parallelt med ny 
E6. Omleggingen medfører en fylling i en liten bekkekløft. 
 
Eksisterende E6 vil opprettholdes som gang- og sykkelveg.   
 
Veglinjen vil følger linjene i landskapet, men tiltaket dimensjon harmonerer ikke med 
landskapets skala.  
 

 

                                                                         ▲   
 
Omfangsvurdering: Lite negativt  
Konsekvensvurdering: Liten negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Gyltvikvatnet vil ikke lenger bli synlig for de vegfarende.        
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Figur 6.3. Illustrasjonen er tatt mot sør og viser hvordan ny E6-trasé kommer ut av tunnel nord for 
Gyltvikvatnet. Dagens E6 vil bli gang- og sykkelveg.  

6.2.4 Gyltvikelva/Kvarv 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til en utvidelse av eksisterende vegtrasé.  

Vegtiltaket 
Traseen vil gå langs eksisterende E6, men medføre en bredere vegkorridor. Det vil bli 
benyttet overskuddsmasse i vegkroppen slik at den vil komme høyere i terrenget enn dagens 
trasé. Dette vil medføre større fyllingsutslag særlig ut mot Gyltvikelva som går i dalbunnen. 
Vegetasjon langs vegen vil måtte fjernes, men arealet kan med tiden revegeteres. På en 
strekning vil vegen komme nær Gyltvikelva. Sidebekker krysses på broer. Inn mot 
tunnelportalen i nord går E6 i en lengre skjæring. Eksisterende tunnel vil bli opprettholdt for 
lokaltrafikk slik at det blir to portaler innenfor et lite område. Sør for portalområdet er det også 
vist avkjørsel til Kvarv.    
 
Det er vist en bro over E6 for lokaltrafikk ved det tidligere Samvirkelaget. Broen vil bli godt 
synlig på det lange rettstrekket. Fra broen vil også kommunal lokalvegen til Kvarv og 
Aspfjorden gå parallelt med E6 nordover til den gamle tunnelen.  
 
Veglinjen vil følge linjene i landskapet som følger daldraget. Tiltaket står i et harmonisk 
forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist et større massedeponi på Kvantomoa (ved broen over E6) og et mindre på 
Stormoa ved tunnelportalen ved Kvarv. Deponiene ligger høyere enn E6, men på begge 
stedene er terrenget utformet som en liten dal og kan fylles opp. Det er imidlertid utfordrende 
med atkomstvegene som vil bli bratte og kan komme i konflikt med bekkeløp og bli synlige i 
landskapet.  
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                                                              ▲   
 
Omfangsvurdering: Lite til middels negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Reiseopplevelsen vil endre seg lite. Opplevelsen av ny tunnel i 
forhold til den eksisterende vil virke positivt.  
 

 
Figur 6.4. E6 følger stort sett eksisterende vegtrasé, og ligger i overgangen mellom en slak og bratt 
dalside. Kurvatur rettes ut og vegen er lagt noe høyere i terrenget enn dagens blant annet for å utnytte 
masseoverskudd.  
 

 
Figur 6.5. En lokalveg krysser på bro over E6 og binder sammen Kvarv med turterrenget øst for E6. 
Broen danner en fin kryssende linje og bryter opp en noe monoton strekning.  
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6.2.5 Aspfjorden 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til et mer dominerende veganlegg med nye tunnelportaler på 
begge sider av den korte strekningen.  

Vegtiltaket 
Traseen vil gå gjennom Aspfjorden parallelt med og øst for dagens E6. Stedet vil bli sterkt 
preget av veganlegg da eksisterende E6 beholdes som kommunal veg. Det vil bli to 
tunnelportaler ved siden av hverandre på hver side av dalen. Nye E6 vil skjære seg gjennom 
den sentrale kollen øst for «Eva-tunnelen» med dobbeltsidig skjæring. Traseen vil medføre 
fyllingsutslag på begge sider av skjæringen. Ny E6 vil gå i bro over Mølnelva inn mot 
tunnelpåhugg i nord. 
 
Lokal atkomstveg vil gå under E6 og medføre terrenginngrep i skråningen opp mot småbruk i  
øst. 
 
Veglinjen vil gå på tvers av landskapet som følger fjorden og dalen. Tiltaket står ikke i et 
harmonisk forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist område for massedeponi i fjorden langs nordre bredd. Her er det i dag fylling i 
fjorden, og denne vil øke betraktelig i omfang. Elveosen vil ikke bli berørt av deponiet. 
Utenfor deponiet er det vist et større anleggsområde. Det er også vist mindre anleggs-
områder ved tunnelpåhuggene i Aspfjorden. Områdene må trekkes bort fra elver og bekker.   
 

 

                 ▲   
 
Omfangsvurdering: Stort negativt  
Konsekvensvurdering: Middels til stor negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Reiseopplevelsen vil bli mer preget av veganlegg og opplevelsen 
av at stedet «fares» fortere forbi. Nye tunneler vil gi økt opplevelse av sikkerhet.   
 

 
Figur 6.6. Gammelt og nytt tunnelpåhugg i Aspfjorden. Kollen med «Eva-tunnelen» er gjennomskåret 
og åpner opp for mer utsikt over landskapet. Den nye veglinjen ligger høyere i landskapet enn dagens. 
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6.2.6 Leirfjorden, Kalvika - Sommersett 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til en bredere veg i strandsonen. 

Vegtiltaket 
Traseen kommer ut av tunnel i Leirfjorden på fylling like øst for dagens tunnelportal. En 
bredere og mer oppgradert vegtrasé vil medføre fyllingsutslag i strandsonen langs fjorden og 
skjæring inn mot fjellsiden på flere strekninger. På enkelte strekninger vil eksisterende 
vegkurvatur rettes ut. Det vil bli bygget ny tunnel gjennom Berrfloget. Tunnelportalen i vest 
flyttes bort fra et rasutsatt område, og i forbindelse med nytt påhugg vil det bli inngrep med 
en lang forskjæring.  
 
Ved Moan er dagens rasteplass foreslått utvidet og har fått et større areal til disposisjon da 
vegtraseen er trukket lenger inn i terrenget for å treffe ny tunnelportal i Kannflåget. Påhugget 
står noe «skjevt» i berget med en lang asymetrisk forskjæring. Det er ved Moan avkjørsel til 
fylkesvegen inn mot Sørfjordmo.   
 
Det er på strekningen flere avkjørsler til bebyggelse langs fjorden. 
 
Veglinjen vil følge linjene i landskapet langs Leirfjordenfjorden. Tiltaket står i et harmonisk 
forhold til landskapets skala.  
 
Tunnelmasser kan delvis deponeres i veglinjen. Det er også vist et mindre deponiområde 
ved Lisj-Sommerset og et stort deponi som fyller opp den smale dalen Trollhola fra Moan og 
østover. 
 
Det er vist flere mindre anleggsområder langs Leirfjorden; ved Ytter og Inner-Kalvika, ved 
Spissodden like før Berflogtunnelen og ved Kannflåget. Det er vist anleggsveg fra anleggs-
område på Sommerset ved fjorden og opp til rasteplassen på Moan som delvis følger en 
eksisterende vegtrasé.  
 

 

                                                               ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels til lite negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Vegtraseen vil bli mer dominerende i strandsonen. Ny tunnel 
gjennom Berrflåget vil gi økt opplevelse av sikkerhet. En lengre strekning fra Moan og ut til 
den nye broen over Lerifjorden vil gå i tunnel, og deler av landskapet inn mot Kjelvikvatnet vil 
ikke kunne oppleves fra ny E6.     
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Figur 6.7. Ny E6 følger stort sett eksisterende E6, men retter ut svinger og kurvatur og gir høyere 
skjæringer. Illustrasjonen viser påhuggsområdet inn mot Berrflogettunnelen. 
  

 
Figur 6.8. Ny E6 forbi Sommerset. Gamle E6 går på mange strekninger parallelt med lokalvegen slik 
at vegkorridoren til sammen blir bred.  
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Figur 6.9. Illustrasjonen viser ny trasé inn mot tunnelpåhugg ved Moan. Påhugget er plassert godt inn i 
fjellsiden i en liten forsenkning. Til venstre i bildet ligger eksisterende rasteplass som skal rustes opp.  

6.2.7 Leirfjorden/Bonåsjøen  
Omfang av ny E6 vil knytte seg til bro over Leirfjorden. 

Vegtiltaket 
Det er vist en hengebro over fjorden. Traseen vil komme ut av tunnel like før brotårnene på 
begge sider. Dette vil gi en definert og markant start og avslutning på broen. Broen vil i det 
store fjordlandskapet medføre en endring som kan oppleves forskjellig fra person til person, 
både på positiv og negativ måte. Broen vil bli et landemerke, et skille i landskapet. Den vil 
også kunne tydeliggjøre skalaen i det store landskapsrommet. Omfanget er avhengig av 
broens utforming og presise møte med land på begge sider av fjorden.  
 
Broen vil gå på tvers av linjene i landskapet langs Leirfjorden. Tiltaket står i et harmonisk 
forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist anleggsområder ved brotårnene på begge sider av fjorden 
 

 

                                                                                                                                ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels positivt  
Konsekvensvurdering: Middels til stor positiv 
 
Endring i reiseopplevelse. Det kan bli en stor opplevelse å kjøre over broen med utsikt over 
den brede Leirfjorden. Opplevelsen vil være avhengig av vind og vær.   
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Figur 6.10. Oppriss av hengebro (Sommersetbru) over Leirfjorden. 
 

 
Figur 6.11. Den nye Sommersetbru sett fra fergekaien i Bonåsjøen på nordsiden av fjorden. Sett 
herfra oppleves broen som nær og detaljer kan studeres. Spennet over fjorden er langt og bæres av to 
kraftige brotårn.  

6.2.8 Storheia 
Omfang av ny E6 vil primært knytte seg til deponiområde langs Tverrelva. 

Vegtiltaket 
Svingene på fylkesvegen vil bli rettet noe ut ned mot Bonådalen. Det forutsettes av det ikke 
fylles ut i Tverrelva. Fylkesvegen vil kople seg på E6 med en buet rampe som medfører 
kraftige fyllinger og bro over Tverrelv.   
 
Veglinjen vil følge linjene i landskapet langs Tverrdalen. Tiltaket står i et harmonisk forhold til 
landskapets skala.  
 
Det er vist et stort deponiområde ved den øverste svingen på fylkesvegen i Tverrdalen. 
Massene fyller opp i daldraget og deponiet vil ligge skjermet til for innsyn. Det må tas hensyn 
til bekkeløpene i dalen.  
 
Det er vist et stort anleggsområde over tunnelen nord for Leirfjorden. Atkomstvegen er lagt i 
«jomfruelig» terreng fra fv 613 og inn mot anleggsområdet.  
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                                                 ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Opplevelsen kan bli påvirket av et nytt kryssområde.    

6.2.9 Bonåsjøen 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til dagstrekning mellom tunnelpåhugg i Storheia og Stortjønn-
flåget. 

Vegtiltaket 
Den nye traseen vil gå i tunnel fra Leirfjorden og inn til Tverrelva som krysses på bro. 
Landkarene til broen virker godt forankret/plasserte i de bratte fjellsidene. Broen stiger mot 
vest og har en skrå linje over dalbunnen. Etter kryssing av elven tar det av rampe til 
fylkesveg 613. Fra broen og inn mot tunnelportalen i Stortjønnflåget vil E6 gå i en dyp 
skjæring. Eksisterende veg mot Bonådalen vil opprettholdes som kommunal veg.  
 
Veglinjen vil følge linjene i landskapet som følger dalsiden. Tiltaket kan oppleves som 
omfattende i forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist et anleggsområde ved krysset ny E6/fv 613 og i dalsiden inn mot tunnelpåhugget i 
Stortjønnflåget.  
 

 

                                                 ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Vegfarende på E6 vil få en ny reiseopplevelse enn i dagens trasé. 
Opplevelsen av Bonåsjøen vil begrenses på grunn av tunnelstrekninger. Kun fra broen vil det 
bli utsikt over landskapet. Reiseopplevelsen vil bli påvirket av veganlegget på den korte 
dagstrekningen. 
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Figur 6.12. Illustrasjonen viser en oversikt over Bonåsjøen med bro over Tverrelva og fylkesvegen, og 
omfattende inngrep for å føre vegen inn mot tunnelportal i Stortjønnflåget. Påkopling på fylkesvegen 
medfører inngrep som skjæring og fylling.  

6.2.10 Bonådalen 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til oppgradering av dagens vegtrasé (fv 613).  

Vegtiltaket 
Ny E6 vil komme ut av tunnel ved Noreng og gå i dagen i hele Bonådalen opp til 
Horndalsvatnet. Traseen er trukket lenger inn mot østre dalside, og vil få et stivere og 
bredere forløp enn dagens fylkesveg. Kurvaturer og svinger vil bli rettet ut. Dette vil medføre 
flere skjæringer og fyllinger i sideterrenget. Særlig vil det bli høye fyllinger oppe ved 
Horndals-vatnet før tunnel inn i Liryggen. Horndalsforsen legges i rør under vegen.  
 
Fylkesvegen vil gå som kommunal veg parallelt med E6 og med flere avkjørsler fra denne. 
Dalen vil bli mer preget av veganlegg. 
 
Veglinjen følger linjene i landskapet som følger Bonådalen. Tiltaket står i et harmonisk 
forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist flere massedeponier i sidedaler langs hele Bonådalen som i prinsippet ligger bra 
til i terrenget. Bekkeløp i dalene må ivaretas. 
 
Anleggsområder er vist ved tunnelportaler i sør (Noreng).  
 

 

                                               ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels negativt  
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Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Vegfarende på E6 vil få en ny reiseopplevelse enn på dagens 
trasé. 
 
Reiseopplevelsen vil bli påvirket av et veganlegg som mer enn i dag vil prege dalen.  
 

 
Figur 6.13. Illustrasjonen viser ny E6 høyt oppe i Bonådalen mot tunnelpåhugg i Liryggen. Fyllinger 
kan med tiden gro til med vegetasjon og bli en mer integrert del av landskapet.  

6.2.11 Horndalsvatnet 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til tunnel og oppgradert veg forbi vannet. 

Vegtiltaket 
E6 vil gå i tunnel forbi søndre del av Horndalsvatnet. Etter tunnelportal ved Forrmesodden er 
det avkjørsel til fylkesvegen. På dagstrekningen forbi vannet vil traseen gå som en utvidelse 
av dagens fylkesveg og medføre enkelte kraftige skjæringsutslag inn mot fjellsiden og 
fyllingsutslag ut mot vannet. Fyllingene vil kunne tilplantes og bli en del av skogen som 
vokser ned mot vannet og dempe fjernvirkningen. Flere mindre bekker vil legges i rør under 
vegen. 
   
Veglinjen følger linjene i landskapet langs Horndalsvatnet. Tiltaket står i et harmonisk forhold 
til landskapets skala.  
 
Det er vist et anleggsområde i en liten bukt i starten av Horndalsvatnet. 
 
 

 

                                                            ▲   
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Omfangsvurdering: Middels til lite negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 
Endring i reiseopplevelse. Tunnelen vil medføre begrenset utsikt over Horndalsvatnet. 
Reiseopplevelsen vil også bli påvirket av et større veganlegg som mer preger landskapet. 
 
 

 
Figur 6.14. E6 går forbi nordre del av Horndalsvatnet og kommer på en kort strekning tett på strand-
sonen. Vannet kan sees til venstre i bildet.  

6.2.12 Eiavatnet 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til ny vegtrasé i starten av vannet og tunnelportal i 
Eiavassura.  

Vegtiltaket 
I sørenden av vannet ligger vegen høyt, og det vil bli store fyllinger i et område der det 
renner ned mange bekker. Bekkeløpene er vist lagt i rør gjennom fyllingene. Traseen dreier 
inn mot berget og går et stykke innenfor fylkesvegen på fylling. Tunnelpåhugget i Eiavassura 
vil medføre en dyp forskjæring. Det lengste strekket forbi Eiavatnet vil gå i tunnel. Fylkes-
vegen vi gå som gang- og sykkelveg.  
 
Veglinjen følger linjene i landskapet som følger Eiavatnet. Tiltaket står i et harmonisk forhold 
til landskapets skala.  
 
Det er vist et stort deponiområde i sørenden av vannet. Dette vil bli eksponert, og kan om det 
fylles opp mange meter komme i konflikt med terrengformene omkring vannet.  
 
Det er vist tre anleggsområder i sørenden av vannet. Et mellom ny E6 og fylkesveien, et på 
oversiden av vegen og et større ved tunnelportalen ned mot vannet.  
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                                                            ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels til lite negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 

Endring i reiseopplevelse. Tunnelen vil medføre begrenset utsikt over Eiavatnet. 
Reiseopplevelsen vil også bli påvirket av et veganlegg som mer preger landskapet på dag-
strekningen. 
 

 
Figur 6.15. Ny E6 vil på det meste av strekningen forbi Eiavatnet gå i tunnel. Påhugget kan sees i den 
bratte fjellsiden. Fylkesvegen går i strandsonen som gang- og sykkelveg.    

6.2.13 Kvanndalen 
Omfang av E6 vil knytte seg til ny vegtrasé høyere oppe i dalsiden og en lang tunnel.  

Vegtiltaket 
E6 traseen kommer ut av tunnelen etter passering av Eiavatnet og får lang skjæring inn mot 
fjellet på en strekning der den svinger bort fra fylkesvegen. Ny trasé er trukket høyere opp i 
fjellsiden og følger delvis et «platå». Vegen vil medføre store fyllingsutslag ut mot Kvann-
dalen og ved kryssing av de mange små bekkedalene. Det er viktig at bekkeløpene ivaretas 
gjennom vegfyllingene. Tverrelva vil bli krysset på bro. Etter kryssing av elven går E6 i 
skjæring inn mot tunnelportal. De høye fyllingene vil kunne bli synlige fra dalen, men vil med 
tiden gro til med vegetasjon. Dette kan imidlertid ta lang tid.  
 
Veglinjen vil i Kvanndalen følge landskapet i den bratte øverste del av dalen og danne et 
overgangselement i terrenget. Tiltaket står i et harmonisk forhold til landskapets skala.  
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Det er vist et stort deponiområde øst for Tverrelva i skråningen ned mot elven og 
fylkesvegen. En kolle vil skjerme deponiet mot øst. Deponiet kan komme i konflikt med elven 
og vil kunne bli fremtredende i landskapet. Det er vist en anleggsveg i bratt terreng opp til 
anleggsområdet ved tunnelportalen.  
 
Det er vist tre anleggsområder. Et ved tunnelportalen i nord og et ved tunnelportal i sør, 
begge i bratt terreng. Området i sør kan komme i konflikt med Tverrelva og området i nord 
kan komme i konflikt med bekkeløp der. Et tredje er vist mellom ny E6 og fylkesveg på et 
«platå» i terrenget.  

 

                    ▲   
 
Omfangsvurdering: Stort negativt  
Konsekvensvurdering: Stor negativ 
 

Endring i reiseopplevelse. Traseen vil medføre bedre utsikt over Mørsvikbotn der den går i 
dagen. Reiseopplevelsen vil også bli påvirket av et veganlegg som preger landskapet med 
en lang tunnelstrekning. Kontakten med Sildhopen og bebyggelsen når man kommer ned 
Kvanndalen, vil bli borte. 
 

 
Figur 6.16. Den nye veglinjen er trukket høyere opp i dalsiden og går i en lang strekning i tunnel. 
Portalområdet er godt synlig etter passering av Tverrelva på bro.  

6.2.14 Sildhopen – Mørsvik 
Omfang av ny E6 vil knytte seg til bro over Sildhopelva og ny vegtrasé i strandsonen.  
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Vegtiltaket 
Ny vegtrasé vil komme ut av tunnel i Sildhopfjellet og gå i bro direkte fra påhugget og over 
den bratte dalen med Silhopelva. Fra broen tar traseen seg ned i terrenget mot fjorden og 
medfører høye skjæringer og fyllinger. Terrenginngrepet vil bli godt synlig fra Sildhopen. 
Forbi Mørsvik skole vil av- og påkjøringsrampe til kommunal veg bli lagt på fylling. Langs 
Mørsvikbukta er den nye traseen lagt utenfor eksisterende E6, og vil medføre fylling i 
strandsonen og fjorden samt skjæring inn mot berget i bakkant (Tverrlandet og 
Hellerneskollen). Fylling i fjorden avsluttes inn mot den lille odden ved Samvirkelaget ved 
parsellslutt. 
 
Veglinjen følger linjene i landskapet langs Mørsvikbukta. Over Sildhopelva krysses linjene i 
daldraget. Tiltaket står i et harmonisk forhold til landskapets skala.  
 
Det er vist to deponiområder i viker (Skveirvika og Sildhovika innerst Sildhopen. Det er 
konfliktfullt å gjøre inngrep i strandsonen, og ny strandsone må formes dersom det blir 
aktuelt med deponier her. Det er også vist et deponiområde som følger Mørsvikbukta på 
utsiden av planlagt gang- og sykkelveg langs E6. Deponiet vil fylles ut i fjorden og må formes 
som en ny strandsone.  
   
Det er vist et anleggsområde i det bratte terrenget ved tunnelpåhugget. Det vil gå en bratt 
anleggsveg opp til området. Det er også vist tre mindre anleggsområder ned mot 
Sildhopvika.   
 

 

                      `                       ▲   
 
Omfangsvurdering: Middels negativt  
Konsekvensvurdering: Middels negativ 
 

Endring i reiseopplevelse. Møtet med Mørsvikbotn når man kommer ut av tunnelen vil gi 
bedre oversikt og utsikt over landskapet enn ved dagens situasjon. Opplevelsen vil ellers 
ikke bli vesentlig endret i forhold til i dag.  
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Figur 6.17. Ny E6 kommer ut av tunnel i Sildhopfjellet og går direkte over på en høy bro over Sildhop-
elva.  
 

 
Figur 6.18. Den nye veglinjen er trukket lenger inn i terrenget og vil medføre en ny skjæring i 
Hellerneskollen. Gang- og sykkelveg er lagt på utsiden av E6 og vil medføre fylling i fjorden.  

6.3 Endring i reiseopplevelse 
Endring i reiseopplevelse vil knytte seg til en ny E6-trasé fra kryssing av Leirfjorden ved 
Sommerset og videre trasé opp Bonådalen, forbi fjellvannene Horndalsvatnet og Eiavatnet 
og ned Kvanndalen mot Sildhopen. I dag går E6 inn til Sørfjordmo, videre langs Kobbelva og 
forbi Kobbvatnet opp til tunnel i Kobbskaret. Den nye vegtraseen åpner opp for nye 
landskapsopplevelser samtidig som den «lukker» for opplevelsen av områdene ved 
Kobbelva og Kobbvatnet for veifarende på E6.  
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Ny vegstandard med en bredere veg, nye broer og nye tunneler vil kunne gi en sikrere 
reiseopplevelse og erstatte trange fjordarmer med svinget og uoversiktlig veg, smale 
tunneler og rasutsatte strekninger. Lengre tunnelstrekninger vil også gi mindre utsikt over 
landskapet noe som reduserer reiseopplevelsen. For mange reisende er tunnelstrekninger 
forbundet med noe ubehag.  

Bro over Leirfjorden vil åpne for en ny opplevelse av landskapet langs fjorden, og kan bli et 
landemerke for kommunen.  
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7 KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 
På dette planstadiet er det en del tiltak som vil gi konsekvenser for anleggsperioden, men 
som ikke fullt ut er kjent. Disse må utredes nærmere i senere planstadier. Dette er:  
• Støyskjermingstiltak 
• Driftsunderganger, plassering og behov vurderes i neste planfase 
 

Konsekvenser for landskapsbildet i denne fasen er knyttet til eksponering av anleggs-
arbeidene, både på E6, i kryssområder, ved omlegging av lokalvegene, ved deponiområder 
og midlertidige anleggsveger.  

Konsekvenser i anleggsfasen kan være vel så store som de permanente konsekvensene. 
Inngrepene vil berøre større areal enn det fremtidige veganlegget. Store deler av anleggs-
gjennomføringen for ny E6 vil skje langs fjorder og gjøre inngrep strandsonen. Nye broer skal 
bygges og anleggsveger føres frem til bratte fjordsider. Brokonstruksjoner skal transporteres 
inn sjøvegen og på vegnettet. Omfattende anleggsarbeider vil også skje ved de mange nye 
tunnelene, og sikring av ras vil være utfordrende.  

For å begrense de visuelle virkningene, er det viktig at anleggsområdene ikke omfatter mer 
enn nødvendig areal. Skjermende vegetasjon bør sikres langs områdene der det er mulig. 
Det skal tilrettelegges for revegetering av sidearealene etter hvert som anleggene er ferdig 
bygget.   

Anleggs- og riggområden må holdes ryddige innenfor avgrensede areal. Fortrinnsvis bør 
rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor planområdet. Områdene 
bør aldri legges til delområder med stor verdi. Midlertidige terrengvoller kan være en måte å 
skjerme for innsyn. Riktig lokalisering av anleggsområdene er det viktigste i forhold til å 
minimere ulempene for omgivelsene.  

I sidebratt terreng bør det vises stor forsiktighet ved bruk av skogs- og anleggsmaskiner slik 
at det blir fjernet minst mulig vegetasjon. I dette terrenget tilrådes det mest mulig bruk av 
traubunn (i fjellskjæringer) for langsgående transport. Inngrepene forutsettes begrenset mest 
mulig. 

Det bør bygges færrest mulig anleggsveier, men heller benytte traubunnen til bruk for kjøring 
med anleggsmaskiner. Det kan gjøres tiltak med for eksempel hjulvasking for å holde 
anleggsvegene mest mulig rene.  
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8 AVBØTENDE TILTAK 
Statens vegvesens håndbok V712 Vegen i landskapet 2014 legges til grunn for avbøtende 
tiltak. De fleste avbøtende tiltak vil være aktuelle i anleggsfasen. I driftsfasen er det få tiltak 
som er aktuelle. Veganlegget skal da være optimalisert.  

8.1 Anleggsfasen 
En godt planlagt anleggsfase med tilstrekkelig informasjon vil gi en mer forutsigbar situasjon 
for de kjørende, noe som også er positivt for kjøreopplevelsen. 

Anleggs- og riggområder 
• Gi premisser for anleggs- og riggområder i en rigg- og marksikringsplan slik at områdene 

plasseres skånsomt i terrenget og ikke beslaglegger større areal enn nødvendig. 
• Foreslå premisser for anleggsdrift ved valg av korridorer for anleggstrafikk og områder for 

massedeponier som kommer minst mulig i konflikt med landskapsverdier.  
• Anleggsveger skal tilpasses terrenget og i ettertid fjernes eller tjene som turveger. 
• Bekker og elver skal ledes gjennom anleggsområder 

Skjæringer, fyllinger tunnelportaler 
• Skjæringer bør vurderes terrassert i tilfeller der det passer inn i omkringliggende terreng. 
• Fyllinger bør formes og tilsåes/tilplantes slik at de med tiden kan bli en del av terrenget. 
• Utforming og lengde på tunnelpåhugg og -portaler må tilpasses stedet. Masser kan legges 

over påhugget og formes. 
 
Kryssing av elver og bekker 

• Elver og større bekker bør krysses på bro. Det bør vurderes om ikke flere bekker på 
strekningen bør krysses på bro og ikke legges i rør under vegen.  
 

Vegetasjon 
• Uønsket hogst bør unngås og sikringstiltak settes i verk for å verne utvalgte 

vegetasjonsområder. 
• Utarbeide program for avvikling av skogsvegetasjon. Vegetasjon og markflater i fremtidige 

anleggsområder må beholdes så lenge som mulig som skjerm mot anleggsdrift og for å 
opprettholde naturpreget i den lange anleggsfasen. Dette er blant annet viktig for skjerming 
av innsyn i anleggsområder, dempe vind og støvflukt og av estetiske grunner. 

• Tilpasset hogst bør gjennomføres for å redusere risikoen for vindfall eller skade på 
eksisterende vegetasjon som skal bevares.  

• Sidearealene med ny vegetasjon etableres suksessivt etter hvert som anlegget 
ferdigstilles.  

• Ny vegetasjonsetablering skal skje med stedegen vegetasjon 
 

Dyrka mark 
• Det bør i størst mulig grad unngås å berøre dyrka mark. Matjordlaget bør sikres.  
• Det bør finnes egnete areal for lagring og eventuell viderebehandling av mat-/vekstjord  

 
Massedeponier 
• Massedeponier bør lokaliseres til egnete steder og formes som en del av terrenget. 
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• Deponiene bør ikke bryte med terrengformene i landskapet omkring. 
• Det bør vurderes bruk av overskuddsmasser i landskapsformingen, for eksempel i selve 

veglinjen og i støyvoller.  
• Bekker og elver skal sikres gjennom deponiene. 
• Reetablere dyrkbar mark. 
 
Støyskjerming 
• Støytiltak må tilpasset omgivelsene. Terrengvoller med vegetasjon kan i mange natur-

pregede områder passe inn i landskapet.  
 

8.2 Driftsfasen 
I driftsfasen vil et godt vedlikehold av veganlegget være avgjørende. Andre tiltak kan være: 
• Vegetasjonspleie med skjøtsel og tynning er i mange områder avgjørende for utsikt og 

gode reiseopplevelser.  
• Vedlikehold av rasteplasser med renhold og reparasjoner av utstyr. 
• Vasking av tunneler og skilter for god og trygg reiseopplevelse. 
• Sikre alltid god belysning. 
• God vinterbrøyting. 
 
 
 
 



 63 
 

63 
 

9 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 
Tabellen oppsummerer delområdenes verdi og hvilket omfang og konsekvens tiltaket gir 
innenfor delområdene. De fleste av de 14 delområdene er gitt middels verdi. Nærhet til vann 
trekker opp verdien slik at delområder knyttet til fjordsystemet og store fjellvann har fått 
høyere verdi. I områder med høy verdi vil konsekvensene også bli store i hht. metodikken i 
håndbok V712. Konsekvensgraden ligger i de fleste områdene på middels. Konfliktgraden 
trekkes ned på grunn av de mange tunnelene og fordi den nye veglinjen stort sett følger en 
eksisterende. Anleggsområder og massedeponier er vurdert innenfor delområdene. Deponi-
områdene kan bli store da mengder med tunnelmasser skal deponeres. Tilpasning av 
deponiene til landskapet er en utfordring.  
 
Tabell 9.1 Sammenstilling av delområdenes verdi og tiltakets omfang og konsekvens. 

Delområder Verdi Omfang Konsekvens 
Megården Middels til 

stor 
Middels negativt  Middels negativ (--) 

Tørrfjorden Middels til 
stor 

Middels til lite negativt  Middels negativ (--) 

Gyltvikvatnet Middels Lite negativt  Liten negativ (-) 
Gyltvikelva/ 
Kvarv 

Middels Lite til middels negativt  Middels negativ (--) 

Aspfjorden Middels Stort negativt Middels til stor negativ  
(--/---) 

Lerifjorden, Kalvika- 
Sommerset 

Stor Middels til lite negativt  Middels negativ (--) 

Leirfjorden/Bonåsjøen Stor Middels positivt Middels til stor positiv 
(++/+++) 

Storheia Middels til 
stor 

Middels negativt Middels negativ (--) 

Bonåsjøen Middels Middels negativt Middels negativ (--) 
Bonådalen Middels Middels negativt Middels negativ (--) 
Horndalsvatnet Stor Middels til lite negativt Middels negativ (--) 
Eiavatnet Stor Middels til lite negativt Middels negativ (--) 
Kvanndalen Middels til 

stor 
Stort negativt Stor negativ (---) 

Sildhopen/Mørsvik Middels til 
stor 

Middels negativt Middels negativ (--) 

Samlet konsekvens   Middels negativ (--) 
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10 MILJØOPPFØLGING 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 
utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte 
vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal 
ivareta dette behovet. Landskap bør være eget tema i miljøoppfølgingsprogrammet i 
byggefasen. 

Det bør etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også landskapskompetanse 
inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form av en ”grønn” time med 
byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres 
med temaene nærmiljø/friluftsliv, kulturmiljø og naturmiljø.  
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11 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER 
Reguleringsplan der kunnskapsstatus må være godt nok sikret som grunnlaget for videre 
planlegging av en veglinje med minst mulig negative konsekvenser for landskapet. 
Landskapsfaglig kompetanse må bli videreført til de neste planfasene: reguleringsplan, 
tekniske planer, oppfølging i anleggsperioden og ferdigstilling og overtaking av anlegget. 
Følgende forhold står sentralt i det videre arbeidet med landskapsbilde på 
reguleringsplannivået: 

• Miljømål og kvalitetskrav skal defineres som grunnlag for ytre miljøplan (YM plan) 
• Reguleringsbestemmelser som ivaretar landskapet 
• Foreslåtte områder for massedeponier må befares og vurderes nærmere. Deponiene 

må gis en god utforming som glir inn i landskapet over tid.   
• Den valgte korridoren skal  
 Befares og visuelle verdier skal vurderes på et mer detaljert nivå 
 Forankres til landskapet, både i horisontal- og vertikalplanet 
 Vurderes i forhold til helning og utforming av fyllinger og skjæringer  
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