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KONSEKVENSUTREDING FOR TEMA NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 
PROSJEKT SØRFOLDTUNNELER, E6 MEGÅRD – MØRSVIKBOTN 
 

Sammendrag 
Planområdet er spredt bebygd med konsentrasjon av boliger ved Tørrfjordelv og i Sildhopen. 
Konsekvenser for nærmiljø er samlet sett små. Noen områder får veg nærmere bebyggelse, spesielt 
Bonnådalen. Andre får E6 lagt om slik at de får en bedret situasjon for nærmiljø. Dette gjelder 
Megård, Hjelvik, Aspfjorden og Sørfjordmo – Kobbelv.  
Det er store friluftsområder i Sørfold, men disse blir i svært liten grad berørt av tiltaket. Skianlegget 
(lysløype) ved Kobbelvskaret kan bli vanskelig tilgjengelig siden dagens tilkomst er E6 som nå skal 
legges helt om. For øvrig er det de lokale friluftsområdene som blir noe berørt. Dette gjelder særlig 
Storeide/Linhaugen og tursti ved Sildhopen Oppvekstsenter. Avbøtende tiltak kan redusere 
konsekvens. Et viktig punkt til oppfølging vil være å sikre parkeringsmulighet og tilkomst til 
friluftsområdene når ny veg med strengere krav til avkjørsler og stopplommer blir bygd. 
 
Rapporten er skrevet av Trond Aalstad, Statens vegvesen.  
 

Metode 
Metodikken i håndbok V712 om konsekvensutredninger er fulgt med tanke på verdisetting, 
omfangsvurdering og konsekvens. Det er ikke laget egne verdikart for temaet da dette ikke ble 
vurdert å gi ytterligere god informasjon, særlig fordi dette prosjektet er KU på en valgt trase og ikke 
KU på flere alternativ for å finne beste alternativ. Denne konsekvensutredninga er derfor et 
dokument som viser konsekvens av det valgte tiltaket (vegtrase) og hvor avbøtende tiltak blir et 
viktig tema. 
 

Kunnskapsgrunnlag/kilder 
Det er bare innhentet spesielle opplysninger om friluftsliv. Informasjon om nærmiljø (bebyggelse, 
skoler etc) er delvis hentet fra kart og delvis fra møte med kommunen. 
 
Informasjon om friluftslivsinteresser er i hovedsak hentet fra Nordlandsatlas.no, naturbase og boka 
«På tur i Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold. Vandringer i gamle og nye far i spennende natur», 
Salten Friluftsråd 1997. Denne boka viser mange attraktive turer med utgangspunkt fra dagens E6 og 
fra Bonnådalen. Det har videre vært møter med lokale lag og foreninger hvor også kommunens 
administrasjon har vært representert.  Det ble arrangert et møte ved Sildhopen Oppvekstsenter (for 
nordre delen) og et møte på kommunehuset i Straumen (for Søndre delen). Kommunen hjalp til med 
utsending av innkalling til alle aktuelle lag og foreninger. Det har også vært et eget møte med 
kommunen for opplysninger av verdi for temaet.  
 
På møtet i Mørsvik møtte 17 personer. Av disse var tre fra kommunen. 8 ulike foreninger var 
representert. På møtet i Straumen møtte 7 personer, to fra kommunen og representanter fra tre 
ulike foreninger. På disse møtene med lag, foreninger og kommunen ble det avmerket 27 områder 
på kart. De aller fleste av disse ligger inne i det som alt er registert i Nordlandsatlas. Det var også 
mange små parkeringsmuligheter og startpunkt for turer som ble markert. 
 



Kartlagte friluftsområder i Nordlandsatlas 

 

 



Verdi 
For nærmiljø er størst verdi knyttet til områder der folk bor. Innenfor planområdet er det 
Mørsvik/Sildhopen og ved Tørrfjorden/Megård det bor flest folk. Disse områdene får stor verdi. 
Nærområdene til Leirfjord skole og Mørsvik Oppvekstsenter får stor verdi. For øvrig er det spredt 
bosetting og ingen viktige samlingspunkt som skole og lignende langs det meste av traseen. Det 
øvrige arealet får liten til middels  verdi i henhold til metodikken i V712.  med tanke på nærmiljø. Når 
det gjelder friluftsliv er det store arealer i planområdets nærhet som får stor og middels til stor verdi. 
Det er her brukt kategoriseringen i friluftskartleggingen som er gjort etter DN-håndbok 25-2004 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Typiske lokale utfartsområder og startpunkt for slike 
får middels verd. Svært viktig der tilsvarer stor verdi. 
 
Friluftsområder innenfor eller nær planens influensområde (refereres til nr på kart): 
1 Mørsvik Oppvekstsenter – Sildhopvatnet. Nærturterreng, verdi svært viktig 
"Korridor" til Sildhopvatnet, tursti til trimkasse (Lilletrimkassen), grillplass, lavvu, gapahuk, akebakke, 
bærplukking, jakt, bading, skøyting, fiske. Undervisnings-/ aktivitetsområde for skole. Turområde for 
lokalbefolkning. Området henger sammen med skolen. Det går også en veg forbi skolen og inn til 
Sildhopvatnet. Denne er mye brukt både som turveg og som tilkomst til båtutsetting på 
Sildhopvatnet. 

2 Grillplassen på Tverrelvhågen. Leke- og rekreasjonsområde, verdi svært viktig 
Møteplass, bading, grilling, lek. Aktivitetsområde, ved gamle E6 , parkeringsplass, grillplass, elv, kulp, 
skogområde, start på turvei til Skveiren og innfart til det lokale turområdet rundt Linhaugen. 

   
 
3 Kobbelv/Gjerdalenskiløyper 
2,5 km lysløype, eies av IL Leirgutten, vintervedlikehold med scooter, utstyrsbrakke, parkeringsplass. 
Viktig turområde inn Gjerdalen. 
 
4 Brekkmoskogen – Tjønna - Bonnåelva. Nærturterreng. Verdi svært viktig 
Området er tilrettelagt og svært mye brukt av skoleklasser. Ekskursjons-/ aktivitetsområde for 
skolen,  lavvu, bålplass, klatreberg m/ tau. Skog, berg, kupert terreng. Sti langs elva.  
 
5 Bonnåsjøen gamle fergekai. Leke og rekreasjonsområde. Verdi viktig 
Gode fiskemuligheter, ekskursjonsområde for Leirfjorden skole. Bonnåelvas utløp, fjære, tidligere 
fergekai, naust.  
 
6 Lappstorvika. Verdi registrert område 
Området ved Storvika er registrert som utfartsområde. Bruken er trolig moderat. Området har vær 
brukt som tysk fangeleir.  



7 Kalvik. Lokalt utfartsområde. Verdi viktig. 
Tidligere tysk russefangeleir.  
 
8 Storhaugbakkan, startpunkt for Markaområde Verdi svært viktig 
Innfartspunkt og svært viktig korridor for turer til Småvatnan og Faulvatnet. Mye brukt.  
 
9 Gyltvikvatn. Utfartspunkt. Verdi svært viktig 
Avkjørsel, gresslette ved E6, mye brukt av turister, lokalbefolkning, flytebrygge, båter, badestrand. 
Leking, grilling, bading, fisking, møteplass, rekreasjon.  
 
10 Nordfjordelva. Utfart Verdi svært viktig 
God fiskeelv, gode friluftsområder langs elva. Badeplasser i nedre del v/ campingplass. Verna område 
på utstikker overfor campingplassen. Elv som kommer ned fra Rago nasjonalpark og går helt ned til 
campingplass like overfor Trengsel bru (E6 
 
11 Megårdskaia. Utfartsområde. Verdi svært viktig. 
Godt egnet plass for fisking / bading / dykking. Allmenningskai m/ flytebryggeanlegg. 
 
12 Tørrfjordelva. Utfartsområde. Verdi svært viktig. 
Gode fiskeplasser for edelfisk / generelt friluftsliv. Brakkvannsområde/ elv fra Andkilvatnet / 
Fagerbakkan.  

 
 
Omfang og konsekvens 
Konsekvensen for nærmiljø er på strekningen samlet liten negativ og for friluftsliv middels negativ. 
Samlet konsekvens for nærmiljø/friluftsliv som samlet tema blir liten til middels negativ konsekvens. 
 
For nærmiljø vil virkningen være at husstander nær ny veg får en økt ulempe i form av støy og støv, 
mens det blir tilsvarende bedre får hus som ligger ved dagens E6 der denne blir nedklassifisert til 
lokalveg ved gjennomføring av planen. Ny E6 vil gi bedrete forhold for Megården der det er en del 
boliger, samt at kommuneplanen anviser noe mer boligbygging her. Bomiljøet her vil bli vesentlig 
bedret ved at dagens E6 blir omgjort til lokalveg. Også for Sørfjordmo vil det bli mindre støy og deror 
noen bedret situasjon for nærmiljø. I tillegg vil små steder som Hjelvik og Aspfjorden bli skjermet fra 
trafikk grunnet vegomlegging. Gjennom Bonnådalen vil ny E6 gi noe negativ påvirkning på nærmiljø. 
For Mørsvik vil veien gå noe høyere opp enn dagens E6. Dette gir små virkninger for nærmiljø. 
Det er likevel små negative konsekvenser samlet sett. 
 
Når det gjelder friluftsliv er områdene som blir berørt av planlagt vegtiltak tidligere registrert med 
tanke på friluftslivsinteresser etter metodikken i Håndbok 25-2004 Kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder (Direktoratet forvaltning) og presentert på Nordlandsatlas. Dette viser at det er store 
friluftsinteresser i området. Oversiktkartet preges av de store og svært viktige friluftsområde på 
innlandet og mellom Styrkesnes og Sagfjorden. Disse blir ikke berørt av planlagte tiltak, men videre 
planlegging bør ta høyde for behovet for utfartsparkering. Som det kom fram på møter med lag og 
foreninger er det flere lokalt viktige nærfriluftsområder som kan bli berørt av nytt vegtiltak. Disse blir 
kommentert nedenfor. 



 
Tiltaket gir negativ effekt på friluftslivsinteresser, men de aller fleste konfliktene kan elimineres eller 
dempes vesentlig ved avbøtende tiltak. Dette vil særlig gjelde for tilkomst til områdene. Det er søkt å 
opprettholde avkjørsler og parkeringsmuligheter der det er mulig i henhold til vegnormalstandard. 
Nye veger vil ofte gi færre muligheter for å parkere langs vegen på grunn av krav i vegnormaler til sikt 
og avstand til kryss og tunnel med mer. Det kan kompenseres med bedre tilrettelegging for 
utfartsparkering på de mye brukte områdene ved at parkering samles. Lysløypa i Gjerdalen/Kobbelv 
vil bli liggende et stykke vekk fra veg hvor det offentlige vil ha et driftsansvar. Her vil effekten av 
planen kunne være at anlegget blir mindre brukt dersom det blir manglende brøyting noe som 
trekker konsekvens for friluftsliv i negativ retning. For badeplassen sør i Gyltvikvannet kan det bli en 
bedret situasjon fordi E6 ikke vil gå rett forbi. 
 
Forholdene for syklende blir i liten grad endret. Det er positiv effekt at tursyklende ikke lenger må 
sykle gjennom høyt trafikkerte tunneler da det for alle tunneler vil bli mulighet for å sykle utenom, på 
lokalvegnettet. Det bli ikke tillat å sykle over Leirfjord bru. Syklister må følge fylkesveg 613 om Engan 
og Elvekroken.  
 
De fleste friluftsområdene får liten til ingen påvirkning av tiltaket, men noen få områder får negativ 
konsekvens: 
- Ved Leirfjord skole går en del av det opparbeidete uteområdet i skogen bygd ned. Stor negativ 

konsekvens. Denne vesentlige negative virkningen blir i stor grad kompensert ved at vegvesenet 
skal bistå økonomisk til opparbeidelse av nytt areal. Sørfold kommune skal sammen med skolen 
finne nytt egnet areal i nærheten. 

- Ved Tverrelvhågen blir stinettet berørt av veg og deponi og turområdet i dalen her blir forringet 
på grunn av store inngrep. De tilrettelagte områdene blir ikke berørt, men turområdet som sådan 
vil bli påvirket og friluftslivsopplevelsen bli forringet. Middels negativ konsekvens som er 
vanskelig å avbøte på. 

- Ved Mørsvik Oppvekstsenter blir den lille lysløypa berørt av vegtiltaket. Middels negativ 
konsekvens. Det bør tas opp med Sørfold kommune om det er aktuelt å legge om eller gjøre 
andre kompenserende tiltak her. 

 

Avbøtende tiltak: 
• Det bør etableres utfartsparkeringer som erstatning for de mange små avkjøringsmulighetene 

som finnes langs dagens E6. Viktige områder er Kvarv og Bonnådalen. Det er dessuten flere 
mindre startpunkt for turer som en bør forsøke å løse parkeringsutfordringen til i det videre 
planarbeidet. 

• Det bør vurderes løsning for brøyting av vegen til skiløypene i Kobbskaret eller om det skal ytes 
tilskudd til etablering av nytt et annet sted. 

• I anleggsfasen bør en finne alternative løsninger for tilkomst til turområder der anleggsarbeidet 
stenger for disse. 

• Ved anleggsarbeid nær der folk bor og har hytter bør en søke å dempe støy og støvplager. Dette 
kan gjøres ved bruk av voller, vanning, regime for når på døgnet det tillates anleggsarbeid mm. 

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
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