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1 Sammendrag 

E6 Stormyra – Bjerkvik (8 km) inngår i en svært viktig transportkorridor i regionen. Strekningen har også 

en nasjonal betydning da E6 er hovedveien mellom nord og sør. 

Dagens E6 på strekningen har utfordringer med stigningsforhold og kurvatur, samtidig som det er et 

stort antall avkjørsler på strekningen, nærmere 80 i antall.  

Hovedmålet for ny E6 trasé mellom Stormyra og Bjerkvik er å legge til rette for en fremtidsrettet 

vegløsning, som ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet. Viktige mål for vegprosjektet er videre å 

forbedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet, redusere reisetid og forbedre bo- og nærmiljø 

mellom Stormyra og Bjerkvik.  

I henhold til planprogrammet for strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik, og metodikk i Statens 

vegvesens håndbok V712, er prosjektets prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurdert og 

oppsummert i en konsekvensutredning. 

1.1 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser inkluderer tema som kan verdsettes i kroner. Analysen omfatter trafikant- og 

transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkninger for det offentlig og ulykker. 

De største nyttekomponentene i prosjektet er sparte tids- og distansekostnader for trafikantene 

(trafikkantnytte), som er beregnet til ca. 272 millioner kroner i analyseperioden, og sparte 

ulykkeskostnader, beregnet til 109 millioner kroner. Prosjektet gir en innkorting av strekningen og 

reisetidsbesparelse for trafikanter og økt trafikksikkerhet.  

Utbyggingen gir det offentlige en utgift på i overkant av 1 milliard kroner (tabell 1-1). Økte drifts-/ og 

vedlikeholdskostnader er beregnet til ca. 100 millioner, hovedsakelig knyttet opp mot nye veg, nye bruer 

og nye tunneler. 

Tabell 1-1. Sammenstilling av prissatte konsekvenser ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik. 

Sammenstilling prissatte konsekvenser 

E6 Stormyra - Bjerkvik 

Endringer i millioner 

neddiskonterte kroner 

Trafikant- og transportbrukernytte 272  

Budsjettvirkning for det offentlige          -1199  

Ulykker 109  

Støy og luftforurensning -7 

Skattekostnad -204 

Netto nytte (NN)          -1065  

Netto nytte pr. budsjettkrone (NN/B)           -0,89  

 

Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt for de prissatte virkningene. Netto nytte for prosjektet 

er på minus 1065 millioner kroner og netto nytte per budsjettkrone er på -0,89. Den negative nytten 

skyldes i hovedsak de relativt høye investeringskostnadene og at forholdsvis få trafikanter får nytte av 

tiltakene. 

1.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Ikke-prissatte konsekvenser omfatter tema med virkninger som ikke kan beregnes i kroner. Disse 

temaene er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø og 

naturressurser. Prosjektet gir liten positiv konsekvens for tema nærmiljø og friluftsliv, mens de resterende 

temaene får negative konklusjoner (tabell 1-2).  

Tabell 1-2. Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser  

Ikke-prissatte 

konsekvenser 

Null- 

altern. 

Landskaps-

bilde 

Nærmiljø 

friluftsliv 

Natur-

mangfold 

Kulturminner 

og 

kulturmiljø 

Natur-

ressurser 

Sone 1: Stormyra - 

Ramnuran 

0 

Middels 

negativ 

-- 

Liten 

negativ 

- Liten negativ 

- 

Ubetydelig til 

liten negativ 

0/- 

Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

Sone 2: Ramnuran – 

Høgda (tunnel) 

0 Liten 

positiv 

+ 

 

Ubetydelig til 

liten negativ 

0/- 

Sone 3: Høgda – 

Geisvik nord 

0 
Liten 

negativ 

- 

Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

Sone 4: Geisvik 

nord - Hamnvik 

0 

Stor til 

middels 

negativ 

---/-- 

Liten 

positiv 

+ 

Liten negativ 

- 

Ubetydelig 

0 

Liten negativ 

- 

Sone 5: Hamnvik - 

Bjerkvik 

0 
Liten 

positiv 

+ 

Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

Liten ti 

middels 

negativ 

-/-- 

Middels 

negativ 

-- 

Samlet konsekvens 0 Middels 

negativ 

-- 

Liten positiv 

+ 

Liten til middels 

negativ 

-/-- 

Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

Strider mot 

nasjonale mål* 

   Ja   

Rangering** 1 2 2 2 2 2 

*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 
**1=best 

Ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik er samlet vurdert å gi middels negativ konsekvens for landskapsbilde. 

Tiltaket er omfattende og visuelt fremtredende i terrenget, spesielt i tilknytning til planlagte 

fjellskjæringer. Planlagte fyllinger vil utjevne eksisterende småkupert landskap.  

Reiseopplevelsen vil samlet sett reduseres i forhold til dagens situasjon, og vurderes som negativ for ny 

veg mellom Stormyra og Hamnvik. For resten av strekningen vil den være som i dag.  

Konsekvensen er samlet vurdert som liten positiv for friluftsliv og nærmiljø. Anleggsarbeid vil påvirke 

brukere av bl.a. skog og strandsone. Ny veg vil oppleves som en barriere for brukere av området, både i 
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anleggs- og driftsfase. Eksisterende E6 omklassifiseres og fartsgrense reduseres. Eksisterende E6 vil 

oppleves som roligere og tryggere for brukere, sammenliknet med dagens situasjon. Ny gang og 

sykkelvegnett for hele strekningen er positivt for nærmiljø og friluftsliv. Ny bruksveg for boliger ved 

Elvegården vil medføre en tryggere opplevelse for nærmiljøet.  

Ny veg er samlet vurdert å gi liten til middels negativ konsekvens for naturmangfold. Tiltaket vil medføre 

arealbeslag i naturområder som er lite berørt i dag. Ny veg vil medføre forstyrrelser og en viss 

barrieredannelse for viltarter. Hekke- og leveområder for fugl vil bli beslaglagt. Myrområder vil få endret 

vannbalanse som følge av utbygging. Anleggsarbeid vil øke sedimenttransport i flere av elvene og 

bekkene, i varierende grad. Avrenning fra veg og ev. tunnelvask i driftsfasen vil kunne medføre 

forurensning.   

For tema kulturmiljø vurderes det at planlagt tiltak vil gi liten til middels negativ konsekvens. Det er 

funnet grunnlag for flere kulturmiljø i tilknytning til planområdet. Forventete negative konsekvenser av 

tiltaket er knyttet til anleggsarbeid i sone 1 og 5. Tiltaket medfører liten negativ konsekvens for 

kulturminner i sone 1. De største negative konsekvensene vil forekomme i sone 5 der to kulturmiljø blir 

direkte berørt.  

For ett av temaene er tiltaket også vurdert å være i strid med nasjonale mål. Dette gjelder naturmiljø hvor 

tiltak på myr vil forekomme.  

Utbygging av ny Hålogalandsveg og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å være negativ for de ikke-

prissatte temaene, med unntak av nærmiljø og friluftsliv.  

1.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser  

Samlet vurdering av prissatte konsekvenser er negativ (netto nytte pr budsjettkrone er på -0,89) og 

samlet vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene er negativ. Dette plasserer prosjektet i en kategori 

hvor de samlede ulempene er større enn fordelene. Dette er ikke uvanlig for et prosjekt av denne 

størrelsen i denne delen av landet.  

Prissatte- og ikke prissatte konsekvenser belyser ikke lokale og regionale virkninger som lokal og 

regional næringsvekst, boliguvikling, frigjøring av nye arealer, muligheter for økt kollektivsatsning og 

andre potensielt positive virkninger. Lokale og regionale virkninger er belyst i kapittel 9 og oppsummert 

i kapittel 1.4.  

1.4 Lokale og regionale virkninger 

Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser konkluderer med at ny E6 mellom Stormyra 

og Bjerkvik ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er sjelden at store samferdselsprosjekt med 

ny veg som alternativ vil være lønnsomme for samfunnet ved bruk av metodikk fra Håndbok V712. 

Konsekvensanalysen for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderer ikke alle aspekter ved ny veg. 

Flere virkninger utelates fra sammenstillingen. Blant annet muligheter ny veg ev. har for lokal og regional 

utvikling, blant annet næringsliv.  

Ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik, sammen med den nye Hålogalandsbrua, vil redusere reisetid mellom 

Narvik og Bjerkvik. Vegløsningen vil redusere trafikkulykker, og strekningen vil bli mindre sårbar ved 

eventuelle naturkatastrofer eller andre hendelser.  

Den nye vegen medfører kortere reisetid for pendlere og kan medføre økt arbeidspendling mellom Narvik, 

Bjerkvik og nærliggende steder i regionen, blant annet Skånland, Evenes, Gratangen, Lavangen, Salangen 

og Bardu hvor deler av eller hele kommuner vil bli liggende innenfor en times kjøring fra Narvik. 

Det er i kommuneplan tilrettelagt for næringsarealer utenfor sentrum, blant annet på Øyjorda og Bjerkvik, 

da hovedsakelig plasskrevende arealer. Bjerkvik, Øyjorda og Narvik har sentral beliggenhet og tilknytning 

til E10 og E6. Utbygging og effektivisering av vegnett vil kunne medføre økt etablering av handel og 

næring, og kanskje spesielt logistikknæring. 

Det forventes en vekst i sjømatnæringen i årene som kommer, noe som vil bety økt sysselsetting og økt 

verdiskaping i regionen og i landsdelen. Veksten vil være avhengig av gode transport- og 

logistikkløsninger. Utbedring av vegsystem og reduksjon av reisetid vil være positivt for 

sjømatprodusentene og transportnæringen. Det forventes at ny E6 mellom Bjerkvik og Stormyra, samt 

Hålogalandsbrua vil være positiv for sjømatnæringa, samt andre næringer som er avhengig av veg- og 

togtransport.  

Det forventes at Narvik kommune i 2030 vil ha vokst med ca. 1000 innbyggere. Dette medfører et behov 

for nye boliger. I følge kommuneplanens arealdel vil Hålogalandsbrua åpne for Øyjorda som et alternativt 

utbyggingsområde nært Narvik sentrum. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel (2013 -2025) skal ny 

boligbygging skje i aksen Narvikhalvøya – Øyjorda – Bjerkvik. Både Øyjorda og Bjerkvik er 

satsingsområder for Narvik kommune og de to lokalitetene vil være ekspansjonsområder for 

Narvikhalvøya og strategiske boligområder. 

Etablering av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik, og oppgradering og utvidelse av eksisterende E6 med 

sammenhengende løsning for gående og syklende vil tilrettelegge for både kollektivtrafikk på en mindre 

trafikkert veg, samt et sikkert gang- og sykkelnettverk. Videre vil påkobling på ny veg fra Stormyra til 

Narvik, via Hålogalandsbrua, med tilhørende gang- og sykkelnettverk stimulere til økt bruk av 

kollektivtrafikk og bruk av gang- og sykkelnettverk både for pendlere og for beboere på strekningen. 

Vegtiltaket vil være positivt for lokal og regional utvikling. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for tiltaket 

Reguleringsplan for strekningen E6 Stormyra – Bjerkvik har bakgrunn i kommunedelplan for samme 

strekning. Tidligere kommunedelplan og konsekvensutredning for en lengre strekning mellom E6 Narvik 

– Bjerkvik i 2003 medførte vedtatt detaljreguleringsplan for strekningen E6 Ornes – Stormyra 

(Hålogalandsbrua), men strekningen Stormyra – Bjerkvik ble utelatt.  

I 2014 ble det innledet et forprosjekt for ny E6. Hensikten med forprosjektet var å danne et grunnlag for 

videre reguleringsarbeid. Statens vegvesen startet i januar 2016 arbeidet med 

planlegging/reguleringsplan for strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik.   

Organisering i et forprosjekt etterfulgt av reguleringsplan med KU, reduserer planleggingstiden 

sammenlignet med en prosess med en KDP der alternativer utredes. I forprosjekt ble det konkludert med 

at det kun eksisterte et reelt alternativ og dette alternativet ble derfor anbefalt. 

Hensikten med prosjektet er blant annet å bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og redusere 

reisetid, og forbedre bo- og nærmiljø mellom Stormyra og Bjerkvik.  

 

Figur 2-1. E6 Stormyra - Bjerkvik 

2.2 Overordnede premisser og målsettinger for prosjektet 

2.2.1 Følgende effektmål og resultatmål er lagt til grunn for det ferdige prosjektet 

• Prosjektet skal bidra til forbedret trafikksikkerhet, redusere antall ulykker og øke opplevelse av 

trygghet. 

• Bedre fremkommelighet og redusere reisetid. 

• Bedre bo- og nærmiljø mellom Stormyra og Bjerkvik.  

• Legge til rette for at flere som bor eller ferdes mellom Bjerkvik og Narvik skal benytte sykkel. 

• Vegtrasé utformes og velges med sikte på å unngå ulykker. 

• Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging. 

• Sikre vegutforming som er iht. standardkrav. 

2.2.2 Formingsveileder 

Statens vegvesen har en strategi for å sikre god arkitektur på det som planlegges, bygges og driftes. Det 

er derfor utarbeidet en formingsveileder med overordnede mål og formingsprinsipper for plassering og 

utforming av ny E6 og tilhørende anlegg på strekningen (Sweco 2016f). 

Formingsveilederen definerer prosjektets estetiske ambisjonsnivå og skal være en overordnet veileder 

som sikrer god kvalitet og helhetlig utforming av vegen og veganleggets omgivelser. Veilederen skal sikre 

samspill med omgivelsene og ivareta og forsterke det lokale, samt å tilføre nye visuelle opplevelser for 

alle brukerne av veganlegget. 

2.3 Reguleringsplan 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeider Statens vegvesen i samarbeid med Narvik 

kommune forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning til høring, for E6 / E10 Stormyra - 

Bjerkvik.  

Hensikten med planarbeidet er å sikre arealer for bygging av ny veg med bruer og tuneller langs E6/E10 

Stormyra - Bjerkvik, herunder fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes 

eller vernes. 

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt  

2.4 Planprogram 

Arbeidet med planprogrammet for ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik ble igangsatt januar 2016, basert 

på forprosjekt hvor vegtrasé ble anbefalt. Valgt alternativ ble presentert i planprogram for ny E6 mellom 

Stormyra og Bjerkvik. Planprogrammet med krav om konsekvensutredning ble fastsatt av Narvik bystyre 

13. april 2016 (Statens vegvesen 2016a).  

Denne konsekvensutredningen er utformet for å dekke kravene som er stilt til utredning av ny E6 mellom 

Stormyra og Bjerkvik. 
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2.5 Metode og arbeidsfordeling 

Metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 (2014) er lagt til grunn. Det er utarbeidet en 

samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensene 

er beregnet/vurdert i forhold til et null-alternativ. Denne referansesituasjonen er beskrevet i kapittel 4.  

Metode for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er beskrevet nærmere i hhv. kapittel 6.1 og 7.1 og i 

vedlegg 1. 

Konsekvensutredningen er basert på sammendrag av selvstendige fagnotater, hvor det mest 

beslutningsrelevante er vektlagt. Det vises til disse rapportene for ytterligere detaljer og større verdikart. 

Arbeidene er gjort av flere utøvere og er fordelt slik: 

Prissatte konsekvenser 

• Sweco (2016g). EFFEKT beregninger – E6 Stormyra - Bjerkvik. 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde: 

• Sweco (2016a). Fagnotat landskapsbilde.  

Nærmiljø og friluftsliv 

• Sweco (2016b). Fagnotat nærmiljø og friluftsliv. 

Naturmangfold 

• Sweco (2016c) Fagnotat naturmiljø.  

Kulturminner og kulturmiljø 

• Sweco (2016d). Fagnotat kulturminner. 

Naturressurser 

• Sweco (2016e). 6Fagnotat naturressurser. 

 

Figur 2-2. Dagens E6 ved Elvegård 
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3 Eksisterende situasjon 

3.1 Vegens funksjon 

E6 har funksjon som transportåre mellom Nord og Sør Norge, i tillegg til å være en viktig transportåre 

mellom regioner i Nord-Norge sammen med E10 som går fra Lofoten til Sverige. E6 mellom Stormyra og 

Bjerkvik har også en viktig lokal funksjon for transport av folk og varer mellom lokale tettsteder i Narvik 

og andre steder i regionen.  

Nærmeste stamflyplass er Evenes flyplass.  Den mindre Narvik flyplass er planlagt nedlagt etter at 

Hålogalandsbrua er bygget. De nærmeste jernbaneterminalene er Narvik (for tog til Sverige) og Fauske 

(Nordlandsbanen).  

Universitetssykehuset i Nord-Norge har avdeling i Narvik og Harstad. Av høyere utdanningsinstitusjoner 

finnes Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i Harstad og Narvik. I Ofoten og Sør-Troms er 

tungindustri og bergverk store næringer. Fiskeri, havbruk og reiseliv er også viktige næringer. 

3.2 Dagens vegstandard 

Dagens E6 mellom Stormyra og Bjerkvik har utfordringer med stigningsforhold og kurvatur, samtidig er 

det et stor antall avkjørsler på strekningen, nærmere 80 på den ca. 8 km lange strekningen (Statens 

vegvesen 2016a). 

Dagens E6 mellom Stormyra og Bjerkvik ligger langs fjorden og følger kystkonturen mer eller mindre 

langs hele strekningen. Dette fører til at vegen er preget av mange korte og knappe kurver sammenknyttet 

av kun få rette strekninger. Vegen har en geometri som er under dagens krav for en veg med opp til 80 

km/t hastighet og dagens ÅDT. Deler av strekningen er preget av bratte stigninger, som har betydning 

for fremkommeligheten om vinteren. Dette gjelder spesielt for tunge kjøretøy. Dette har stor konsekvens 

for den reelle hastigheten på strekningen, reisetid, regularitet og sikkkerhet.  

På strekningen er det ca. 80 avkjørsler som medfører en betydelig risiko for ulykker og kollisjoner. Det 

er også flere boliger og fritidsboliger langs dagens E6 som har betydelige belastninger på grunn av støy 

som følge av trafikken. 96 boliger og fritidsboliger ligger innenfor gul sone og 21 ligger innenfor rød 

sone. Boliger og fritidsboliger på strekningen har heller ikke tilfredsstillende løsninger for gående og 

syklende som skal bevege seg mellom ulike målpunkter på strekningen eller til Bjerkvik, Øyjord og Narvik. 

Dette gir høy risiko for ulykker.  

3.3 Trafikk 

E6 går fra Krikenes i nord til Trekkeborg i Sverige i sør. I planområdet samkjøres E6 og E10, mellom 

Stormyra og Bjerkvik. E10 går fra Luleå i Sverige til Å i Lofoten. Basert på tre forskjellige tellepunkter 

antas det at det på strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik kjører ca. 3000 kjøretøy per døgn. Det er 

knyttet noen usikkerheter til disse tallene (se kap. 6.2). For 2018 er det beregnet en ÅDT på ca. 3000 

kjøretøy på strekningen (Sweco 2017g).  

3.4 Trafikkulykker 

På strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik har det siden 1978 vært 56 trafikkulykker. 22 av ulykkene 

har skjedd ved utkjøring, 18 av dem i en kurve. 29 av ulykkene har vært kollisjoner, 10 av dem mot bil i 

en kurve. Av 56 trafikkulykker har 5 ulykker ført til død, 7 ulykker har ført til alvorlig personskade, en 

ulykker har ført til meget alvorlig personskade, mens de resterende ulykkene har før til lettere 

personskade (KILDE: NVDB). Basert på tall fra 2005 til 2014 er ulykkesfrekvensen på eksisterende veg 

0,20 – 0,21 (Sweco 2017g).  

3.5 Godstransport 

Fiskerinæringen i Finnmark, Lofoten og Vesterålen transporterer fisk øst- og sørover langs E10 og E6 

hvor frakten går videre sørover eller østover. Transport til og fra distribusjonssentre i Harstad og Narvik 

utgjør en betydelig andel av øvrig næringstransport. E6/E10 mellom Bjerkvik og E10 Bjørnfjell er en av 

de veiene i Nord-Norge hvor det foregår mest sjømattransport. Over 7000 tunge kjøretøy med fisk gikk 

over denne grenseovergangen i 2014 (Transportutvikling AS 2014). 

Den største transportene ut av Nord-Norge går via jernbanen over Bjørnfjell fra Narvik. Utgående 

jernbanetransport her tilsvarte ca. 8200 tunge kjøretøy. Til jernbanen i Narvik kommer sjømat fra 

Finnmark i Nord til Nord-Salten i sør. Fortsatt vekst i næringen vil gi økt fisketransport på veg. Næringen 

er avhengig av en vegstandard som gir effektiv og sikker transport (Transportutvikling AS 2014).  

3.6 Kollektivtransport 

Dagens kollektivtilbud på strekningen er begrenset til skolebuss, flybuss og regionale bussforbindelser 

(eks. Narvik – Tromsø, Narvik – Lofoten). Det er få bussruter som trafikkerer strekningen. Det finnes flere 

busstopp, men busstilbudet er ikke tilrettelagt for den vanlige arbeidspendleren.  

3.7 Gang- og sykkelveg 

Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende på dagens E6 mellom Stormyra og Bjerkvik.  

3.8 Grunnforhold 

Grunnforholdene på hele strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik i ny vegtrasé varierer fra bløt siltig 

leire til fast morene. Det henvises til geotekniske og ingeniørgeologiske rapporter for mer detaljer rundt 

grunnforhold.  

4 Referansesituasjonen (nullalternativet) 

Nullalternativet (referansesituasjonen) er grunnlaget som alternativet skal sammenlignes med. 

Nullalternativet har per definisjon konsekvensgrad 0 (Ubetydelig). Konsekvensen av alternativet viser 

dermed hvor mye det avviker fra nullalternativet. 

Sammenligningsåret blir 20 år fra byggestart. Byggestart kan tidligst bli 2018, og må antas å bli senest i 

2020. Sammenligningsåret kan dermed settes til 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040 dersom det ikke bygges ny veg. I 

nullalternativet inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte utbygginger som 

ventes fullført før sammenligningsåret. Dette er utbygging av andre veger, boligbygging og 

næringsutbygging.  

Vedtatte reguleringsplaner beskrevet i Planprogrammet inngår også i nullalternativet. 
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4.1.1 Vedtatte reguleringsplaner 

I kommuneplanens arealdel for Narvik kommune 2016-2028 (vedtatt 03.02.2017) er E6 mellom Stormyra 

og Bjerkvik vist i egen trasé. For strekningen Hamnvikhøgda – Bjerkvik gjelder kommunedelplan for 

Bjerkvik vedtatt 29.08.2013. Den nye E6-traseen er ikke tatt med i denne planen. Områdene er her satt 

til LNFR. Flere reguleringsplaner gjelder innenfor planområdet. Videre pågår det flere 

reguleringsplanarbeid innenfor planområdet for E6 Stormyra – Bjerkvik. 
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5 Beskrivelse av tiltaket – ny E6 Stormyra - Bjerkvik 

Til grunn for utredningen ligger kart over definert planområde, forprosjekt, planprogram, tiltak 

presentert på B-, C- og D- tegninger, 3D-modell og Formingsveileder fra Sweco (2017f).   

5.1 Planområdet 

Planområdet er det arealet som de planlagte vegtiltakene skal holdes innenfor. Planområdet er foreslått 

gjennom planprogrammet som ble fastsatt av Narvik bystyre (13.04.2016). I konsekvensutredningen for 

ikke-prissatte konsekvenser er planområdet delt inn i 5 soner for enklere å vurdere de planlagte tiltakene 

i detalj. Unntaket er fagtema landskapsbilde hvor det er benytte to soner (landskapssoner). Planområdet 

og soneinndeling for konsekvensutredning for ikke-prissatte konsekvenser vises i figur 5-1og figur 5-4. 

Sonene er fordelt på følgene strekninger: 

- Sone 1: Stormyra - Ramnuran 

- Sone 2: Ramnuran - Høgda 

- Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

- Sone 4: Geisvik nord - Hamnvika 

- Sone 5: Hamnvik - Bjerkvik 

 

Figur 5-1. Inndeling av soner for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for strekning Stormyra – Bjerkvik.  

 

Figur 5-2. Eksisterende E6 ved Seines (sone 1) 

 

 

Figur 5-3 Eksisterende E6 i bru over Elvegårdselva (sone 5).
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Figur 5-4. Planområde (stiplet linje) for ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik i Narvik kommune.
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5.2 Beskrivelse av tiltak  

Ny E6 er planlagt mellom Stormyra og Bjerkvik (Rapet). Den nye vegtraséen og planlagt veg er i stor grad 

planlagt over eksisterende E6, høyere i terrenget. Fra Hamnvik til Bjerkvik er ny E6 delvis planlagt i 

eksisterende E6 og delvis parallelt med eksisterende E6. Nye veganlegg inkluderer bl.a. etablering av veg, 

skjæringer, fyllinger, tunnel, bruer, deponi og riggområder.  

For mer detaljert beskrivelse av tekniske planer henvises det til planbeskrivelse og plankart.  

5.2.1 Sone 1 Stormyra – Ramnuran (1,95 km) 

Tabell 5-1 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 på strekning mellom Stormyra og Ramnuran.  

Tiltaksbeskrivelse sone 1: Rundkjøring Stormyra (pr. 0 m) – Tunnelportal Ramnuran (pr. 1950 m) 

• Ny E6/E10 i ny trasé. Kobles på eksisterende E6/E10 fra rundkjøring på Stormyra. Ny arm fra rundkjøring 
til påkobling dagens E6 (Standard U-Sa3). 

• Standard H4: 10 meters bredde, 80 km/t. 1 meter forsterket midtoppmerkning. Forbikjøringsfelt 
nordgående retning etter 0,7 til 1,8 km. Stopplomme nordgående fra 1,84 til 1,91 km. Ingen avkjørsler eller 
kryss. 

• Permanent massedeponi i Per Rasmusskaret sør for tunnelportal.  
• Ny undergang (kulvert) for utmarksvei/driftsvei, etter ca. 1,3 km. Ny driftsvei langs E6 nordover til 

Skåvåsmyra. Per Rasmuselva i rør under ny E6. 
• Rigg- og anleggsområde i regulert vegtrasé og på permanente deponiområder sør for portal.  
• Større motfylling i Seinesdalen og Skåvåsmyra 

 

 

Figur 5-5 Ny E6 planlegges gjennom utmark fra Stormyra til Ramnuran  

 

Figur 5-6 Planlagte tiltak for ny E6 mellom Stormyra og Ramnuran (sone 1) 

5.2.2 Sone 2: Ramnuran – Høgda (2,07 km) 

Tabell 5-2 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Ramnuran og Høgda (tunnel). 

Tiltaksbeskrivelse sone 2: Tunnelportal Ramnuran (pr. 1980 m) – Tunnelportal Høgda (pr. 4010 m) 

• Standard H4: 10 meters bredde, 80 km/t. 1 meter forsterket midtoppmerkning. 
• Portaler ca 20 meters lengder. 
• Tunnel T 10,5, 2030 meter. 
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Figur 5-7 Planlagte tiltak for ny E6 mellom Ramnuran og Høgda (tunnel – sone 2)  

5.2.3 Sone 3: Høgda – Geisvik nord (0,7 km) 

Tabell 5-3 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Høgda og Geisvik nord.  

Tiltaksbeskrivelse sone 3: Høgda (pr. 4020 m) – Geisvik nord (pr. 4800 m) 

• Standard H4: 10 m bredde. 1 m forsterket midtoppmerkning. 
• Stopplomme sørgående pr. 4065 m – 4130 m. 
• Ingen avkjørsler eller kryss 
• Permanent massedeponi på østsiden, nord for portal. 
• Geisvik bru profil 4445 m– 4775 m, lengde 330 meter.  
• Kulvert for driftsveg til utmark under E6 sør for Moelva.  
• Midlertidig anleggsveg fra eksisterende masseuttak til landkar og brukart sør og nord for Geisvikbrua 

(vises ikke i kart) 
• Deler av masseuttaket planlegges benyttet til rigg- og anleggsområde i forbindelse med driving av tunnel 

og bygging av bru. 
• Gårdselva legges  rør under ny E6. 

 

 

Figur 5-8 Planlagte tiltak for ny E6 mellom Høgda og Geisvik nord (sone 3) 

5.2.4 Sone 4: Geisvik nord – Hamnvik (1,2 km) 

Tabell 5-4 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Geisvik nord og Hamnvik.  

Tiltaksbeskrivelse sone 4: Geisvik nord (pr. 4800 m) – Hamnvik (pr. 6000 m) 

• Standard H4: 10 m bredde, 80 km/t. Fosterket midtoppmerkning. 
• Ca. 30 meter høy skjæring på østsiden av vegen pr. 4950 m – 5080 m. 
• Stopplomme nordgående pr. 5230 m – 5295 m.   
• Forbikjøringsfelt for sørgående trafikk pr. 4800 m – 5700 m. 
• Permanent massedeponi på vestsiden av ny veg pr. 5520 m – 5760 m. 
• Kanalisert kryss med høyrevingfelt pr. 5810 m. Påkobling av gammel E6 til ny E6.  
• Hamnvik bru pr. 5965 m – 6075 m, lengde 110 meter. 
• Avkjørsel til forsvarets bunkeranlegg pr. 6280. 
• På Hamnvikhøgda vil ny GSV kobles på gml. E6. Det etableres utfartsparkering på Hamnvikhøgda. 

Utfartsparkering vil ha adkomst fra gml. E6. 
• Ny GSV vil gå parallelt med E6 på vestsiden før den går under ny E6 bro og kommer inn og følger gml. 

E6 videre nordover. 
• Nytt avløpsrenseanlegg og nautsområde på Jordsenden  
• Kulvert for lokalveg til nautsområde og nytt avløpsrenseanlegg. 
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Figur 5-9 Planlagte tiltak for ny E6 mellom Geisvik nord og Hamnvik (sone 4) 

5.2.5 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik (1,95 km) 

Tabell 5-5 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Hamnvikhøgda og Rapet (Bjerkvik) 

Tiltaksbeskrivelse sone 5: Hamnvik/Medby (pr. 6000 m) – Rapet (Bjerkvik) (pr. 7950 m) 

• E6 legges på ny bru over Medbyelva (Medbyelvosen). 
• Ved Medby næringspark anlegges et kanalisert T-kryss med høyresvingfelt. Atkomst til næringspark, 

reserveatkomst til Elvegårsmoen og ny samleveg for boligområdet vil avvikles i dette krysset.  
• Nordover vil E6 ligge på vestsiden av dagens E6. Ny veg vil ligge lavere for å redusere støy for 

nærliggende boliger. Gammel E6 vil fungere som en samleveg for boligområde. Det vil bli etablert fortau 
langs gamle E6. 

• Det etableres en ny E6 bro over Elvegårdselva og nytt kryss til Elvegårdsveien. Krysset vil anlegges som 
et kanalisert T-kryss med høyresvingefelt. E6 vil treffe dagens E6 nord for Rapet krysset. 

• Ny GSV vil gå i ny trase til den igjen møter gml E6 og krysser Medbyelva på dagens E6 bro. GSV vil også 
være atkomstveg for 4 boliger og atkomstveg til naustområde og ny plassering av renseanlegg til Narvik 
Vann. Atkomstveien til naustområde og renseanlegg vil gå i kulvert under ny E6. Fra Medby kryss vil det 
anlegges fortau til Elvgårdskrysset. Fra Elvegårdskrysset etableres ny GSV løsning til den møter dagens 
GSV ved kryss Rapet.  

 

 

Figur 5-10 Planlagte tiltak for ny E6 mellom Hamvik og Bjerkvik (sone 5) 

5.2.6 Avlastet veg 

Eksisterende E6 mellom rundkjøringen ved Stormyra og kryss Hamnvikhøgda omklassifiseres til U-Sa3, 

6,5 m bredde og 60 km/t. Fra Seines kryss til Hamnvikhøgda kryss vil vegen utbedres til en U-Sa3 med 

utvidet skulder på begge sider som gang- og sykkelløsning. Total vegbredde blir 8,5 m. Dagens 

vegbredde er 7-7,5 m.  

For mer detaljert beskrivelse av tekniske planer henvises det til planbeskrivelse og plankart.  

5.3 Deponi og rigg 

Det er planlagt 3 massedeponier fordelt på sone 1, 3 og 4. Deponiene er areal hvor det tillates permanente 

terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og permanent lagring av overskuddsmasse, stein, jord- og 

myrmasser. Arealbeslaget massedeponiene vil utgjøre i planområdet vil variere mellom de forskjellige 

sonene. Aktuelle deponi, og riggområder, er belyst i Figur 5-6 - figur 5-10. I tillegg til deponi er det 

planlagt flere riggområder. Dette er areal som kan benyttes som anleggs- og/eller riggområder så lenge 

anleggsarbeidet pågår. Dette inkluderer lagring av masser, materialer, utstyr og likende. For mer detaljert 

oversikt over rigg- og deponiområder henvises det til plankart og planbeskrivelse.  
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Figur 5-11 Eksisterende E6 omklassifiseres til U-Sa3 (samleveg) og utbedres/utvides.  

5.4 Vegstandard og utforming 

5.4.1 Veg 

Ved bygging av ny veg skal vegnormalens kap. C Veger (håndbok N100) leggs til grunn. Vegen er planlagt 

anlagt etter dimensjonsklasse H4 som gjelder for nasjonal hovedveg med ÅDT 4000 – 6000, og hastighet 

80 km/t. Strekningen er ca. 8 km lang. Ny E6 har en vegbredde på 10 meter, med 1 m forsterket 

midtoppmerking. For hver km anlegges det i hver kjøreretning et forbikjøringsfelt. Strekningen har en 

tunnel, Geitfjelltunnelen mellom Ramnuran og Høgda. Denne vil være ca. 2 km lang. Strekningen omfatter 

videre kryssområder og bruer. Det er satt av areal for varige deponier og midlertidige anleggsområder.  

5.4.2 Bruer 

På strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik etableres bruer som strekker seg over daler, elver, bekker 

og sedkundærveger. Det er planlagt fire bruer på strekningen i forbindelse med ny E6, henholdsvis 

Geisvikbru (334 m), Hamnvikbru (110 m), Medbybru (35 m) og Elvegårsbru (35 m). I tillegg planlegges 

det en gang- og sykkelbru over Elvegårdselva (36 m).  

Bruer anlegges som enkle betongkonstruksjoner hvor avrundede kanter er fellesnevner for utforming av 

detaljer. Lengre bruer, som krysser forholdsvis dype og trange daler og føres gjennom ulendt terreng, 

tilstrebes en enkel utforming med få pilarer. Bruene skal ha god lysåpning og ligge godt i terrenget. 

Bruene skal være så lange at de treffer terrenget godt og unngår bruk av store landkar og tilløpsfyllinger. 

Landkar og brufyllinger skal gis gode overganger til omkringliggende terreng. Pilarene skal være runde. 

Arealene rundt landfesting skal formes på en naturlig måte. Skråning under bruene bør ha tilsvarende 

helning som terrenget, dvs. ikke brattere enn 1:1,5.  

Håndbok N400 Bruprosjektering, legges til grunn. 

5.4.3 Tunnel og portal 

På strekningen planlegges det en ettløpstunnel fra Ramnuran til Høgda, Geitfjelltunnelen. Tunnelen vil 

være 2007 meter lang. I tillegg kommer tunnelportaler. Tunnelen vil ha en profil tilsvarende T10,5 og 

tilhøre klasse C. Tunnelen er planlagt som betongtunnel med traktformet breddeutvidelse mot åpning. 

Terrenget skårs med samme helning som portalåpning. For flere detaljer om utforming vises det til 

formingsveileder.  

5.4.4 Underganger og kulverter 

Underganger og kulverter vil ha ulike funksjoner langs strekningen. Aktuelle krysninger er undergang for 

myke trafikanter, driftsunderganger til skogbruk, og kulvert/stikkrenne for elv og bekk. Det er planlagt 

3 underganger på strekningen, henholdsvis ved Glugget (driftsundergang), Gardselva (driftsundergang) 

og ved Medby (ny veg til Naust og vannrenseanlegg). Videre er det planlagt flere stikkrenner og rør hvor 

elver og bekker vil bli lagt, blant vil Per Rasmuselva bli lagt i rør under ny E6.  

5.4.5 Kryss 

Alle kryssløsninger skal være oversiktlige og med god utforming. Kryssets geometri bør tilpasses 

eksisterende terreng, ha gode siktforhold og være lett lesbare, og bør utformes iht. håndbok V121 

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Det skal etableres fire kanaliserte T-kryss på strekningen 

mellom Stormyra og Bjerkvik, henholdsvis ved Hamnvikhøgda, Medby, Elvegård og Rapet. Det skal 

etableres en ny arm på rundkjøringen ved Stormyra for påkobling til eksisterende E6. Avkjørsel til 

forsvarsanlegg ved Hamnvik opprettholdes.  

5.4.6 Kollektivknutepunkt og kollektivtrafikk 

Det er planlagt kantstopp for buss på gamle E6ved Medby næringspark og ved krysset Elvegårdsveg. I 

nordgående retning vil venteareal være på fortau. Det skal anlegges eget venteområde/ plattform i 

sørgående retning. Avstand mellom holdeplassene er 500 meter.  

Det vises til Håndbok V123 Kollektivhåndboka og håndbok V129 Universell utforming for veger og gater. 

5.4.7 Løsninger for gående og syklende 

Løsninger for gående og syklende skal planlegges og bygges etter kravene for de ulike dimensjonerings-

klassene i vegnormalene (N100). Løsning for gående og syklende skal ivaretas for hele strekningen 

mellom Stormyra og Bjerkvik. Gang- og sykkelvegløsning skal tilstrebe et fokus på at det skal være trygt 

og attraktivt å gå og sykle.  

For strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik er løsning for gående og syklende planlagt løst på fire 

måter: 1) Fra Hamnvikbergan til Stormyra og Øyjordhalvøya vil det etter etablering av ny E6 bli anlagt et 

sammenhengende gang- og sykkelnettverk langs gammel E6. Vegen vil bli utvidet med 1,5 meter på 

begge sider hvor det etableres trasé for gående og syklende. 2) Fra Hamnvikbergan til Medby etableres 

en egen gang- og sykkelveg med en bredde på 3,5 meter i tillegg til vegskulder. På deler av strekningen 

vil det tillates bilkjøring til eiendommer. 3) Fra Medby til Elvegård etableres en egen gang- og sykkelveg 

med bredde på 3,5 meter samt vegskulder. Fra Elvegård til Rapet (Bjerkvik) planlegges det å anlegge en 

ny gang- og sykkelveg. Vegen kobles på eksiterende gang- og sykkelveg ved Rapet, anlegges med egen 

bru over Elvegårdselva, og kobles på sykkelveg fra Medby ved Elvegård. Gang og sykkelvegen anlegges 

med en bredde på 3,5 meter pluss vegskulder.  
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5.4.8 Skråningsutslag og støttemurer 

Terrenginngrep skal som en hovedregel begrenses og skje mest mulig skånsomt. Skråninger, voller og 

andre tiltak i terrenget i tilknytning til veganleggene skal ha en god landskapsmessig utforming som 

harmonerer i størst mulig grad med eksisterende terreng. Det vises til formingsveilederen og håndbok 

V130 Vegen i landskapet.  
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6 Prissatte konsekvenser 

6.1 Metode 

Virkninger for offentlige budsjetter, drift og vedlikehold, miljø og trafikksikkerhet er beregnet i EFFEKT 

6.60. Beregningene er gjennomført som prosjekttype 1, dvs. uten data fra transportmodell.  

Forutsetninger 

I beregningene er det lagt til grunn at prosjektet skal åpnes for trafikk i 2022, som dermed blir prosjektets 

sammenligningsår. Alle virkningene av prosjektet beregnes over en 40 års tidshorisont fra 2022 og 

neddiskonteres til sammenligningsåret. Alle kostnader og økonomiske størrelser oppgis i 2016-prisnivå. 

6.2 Trafikk og tellepunkter 

Det er benyttet tre tellepunkt for å estimere trafikk på dagens veg. Tellepunkt ved Bjerkvik sør viser i 

overkant av 3100 kjøretøy per døgn, tellepunkt i Trældalstunnelen viser gjennomsnittlig ca. 2800 

kjøretøy i døgnet, mens bomstasjonen i Leirvika viser ca. 3000 kjøretøy per døgn. Det er en del 

usikkerheter knyttet til disse tallene (Statens vegvesen 2016b).  

6.3 Beregnet trafikk 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) mellom Stormyra og Bjerkvik er beregnet til 3000 for år 2018. Denne vokser frem 

til 2034 iht. fylkesvise prognoser. I 2034 blir det en økning til 4500. Det antas i beregninger av ÅDT at 

50 % av reisene er under 70 km, 40 % av reisene er mellomlange (70-200 km) og 10 % av reisene er over 

200 km. Det er antatt at tunge kjøretøy utgjør ca. 19 % av ÅDT. Det er beregnet at ÅDT for dagens veg 

blir ca. 100.  

6.4 Endret reisetid 

Endret reisetid på ny E6 er beregnet gjennom EFFEKT, versjon 6.60, og fra prosjekterte vegmodeller. 

Hastighet med ny fartsgrense og vegnormalstandard på ny veg er lagt til grunn. Mellom Stormyra og 

Bjerkvik blir beregnet reisetid 58 sekunder kortere enn i dag for lette kjøretøy, og 1 minutt og 6 sekund 

kortere for tyngre kjøretøy.   

Tabell 6-1 Estimert gjennomsnittlig hastighet og reisetid på dagens veg og på ny veg mellom Stormyra og Bjerkvik 
for lette og tunge kjøretøy.  

 Dagens veg Planlagt ny veg 

 Lette kjøretøy Tunge kjøretøy Lette kjøretøy Tunge kjøretøy 

Beregnet gj.snitt 

hastighet 

71 km/t 66 km/t 79 km/t 74 km/t 

Beregnet reisetid 7 min, 4 sek 7 min, 36 sek 6 min, 6 sek 6 min, 30 sek 

 

6.5 Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene som tilfaller brukerne av transportsystemet. For 

E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gjelder dette bilister og godstransportører. For syklister og 

kollektivtrafikanter er tallene usikre og de er derfor ikke inkludert i beregninger.  Trafikantnytten vil være 

knyttet til endringer i tids- og kjøretøykostnader. Positive tall viser en reduksjon i kostnader. 

Hovedbidraget for trafikantene er de reduserte tids- og kjøretøykostnadene for personbiler og 

godskjøretøy.  

Tabell 6-2. Trafikant- og transportbrukernytte E6 Stormyra - Bjerkvik 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

Endring i millioner 

neddiskonterte kroner 

Kjøretøykostnader  23  
Tidskostnader            249  

Sum nytte 272 

 

6.6 Operatørnytte 

Med operatørselskaper forstås selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskaper som 

bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Dette kan være kollektivselskap, parkeringsselskap, 

bompengeselskap og/eller fergeselskap. 

De sparte endringene av kostnader i prosjektet er så små at de har liten betydning og derfor ikke blir tatt 

med. I praksis er dette et null-sumregnestykke. 

6.7 Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettkostnad for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Disse 

vil bestå av bevilgninger over offentlige budsjetter, inklusive endrede drift- og vedlikeholdskostnader 

som tiltaket fører til og de skatteinntekter/tap som tiltaket genererer. Skatteinntekter/tap er den 

overføring som er mellom privat og offentlig sektor som følge av avgifter på drivstoff og bilhold. 

Anleggskostnadene vil avvike fra kostnadsoverslagene. Dette skyldes at det i EFFEKT beregnes 

rentekostnader i anleggstiden m.m. 

Utbyggingen gir det offentlige en utgift på i overkant av 1 milliarder kroner. En økning av antall meter 

veg som skal driftes, og en betydelig del av dette som tunnel, samt nye bruer gir økte drifts- og 

vedlikeholdskostnader. 

Tabell 6-3. Beregnet endring av kostnader og inntekter for det offentlige ved bygging av ny E6 mellom Stormyra og 
Bjerkvik. Positive tall betyr forbedringer for samfunnet, negative tall er en økning av kostnad. 

Det offentlige Endringer i millioner 

neddiskonterte kroner 
Investeringer         -1093  

Drift og vedlikehold             -102 

Skatte og avgiftsinntekter             -3  

Sum budsjettvirkning       -1199 
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6.8 Ulykker 

Ulykkesstatistikk basert på personskadeulykker mellom 2005 og 2014, i kombinasjon med forventet 

ulykkesfrekvens for vegtypen brukes til å beregne ulykkesrisikoen på dagens veg. Erfaringsdata med 

nyere veger danner grunnlaget for å anslå risikoen på planlagt veg. Prosjektet gir god effekt på ulykkestall 

for strekningen. Beregnede tall for reduksjon i ulykker er vist i tabell 6-4. Forventet ulykkesfrekvens på 

ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik er 0,06. Basert på tall fra 2005 til 2014 er ulykkesfrekvensen på 

eksisterende veg 0,20 – 0,21.   

Tabell 6-4. Endringer for ulike ulykkeskategorier i åpningsåret for E6 stormyra - Bjerkvik. Positive tall angir reduksjon 
i ulykker. 

Ulykker i åpningsåret Endring 

Drepte (pers.) 0,010 

Hardt skadde (pers.) 0,130 

Lettere skadde (pers.) 2,106 

Personskadeulykker (antall) 0,552 

6.9 Støy  

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442 (2016), er lagt til grunn (tabell 6-5). 

Støyberegningene har tatt utgangspunkt i vegsituasjonen og trafikktall fra Statens vegvesens 

Trafikkvurderinger Stormyra – Bjerkvik (2016). Beregningene er basert på Nordisk Beregningsmetode for 

veg- og trafikkstøy.  

Tabell 6-5. Utdrag fra T-1442 (2016). Anbefalte støygrenser ved etablering av ny veg. Alle verdier er A-verdi, frittfelt 
lydnivå. Grenseverdien for Lden gjelder støynivå midlet over et år.  

 

* Grensen gjelder der det er mer enn 10 støyhendelser pr natt.  

Ny E6 Stormyra – Bjerkvik går gjennom områder med varierende grad av bebyggelse. Støyberegninger 

viser at 18 boliger kommer innenfor støynivå over grenseverdi på fasade tilsvarende gul sone. En bolig 

kommer innenfor rød støysone. Til sammenlikning er tallet for eksisterende veg 96 boliger i gul sone og 

21 i rød sone.  

Lokale tiltak i form av fasadetiltak vurderes for boliger som har mer enn Lden 55 dB i fremtidig situasjon 

dersom planlagte tiltak blir gjennomført. Omlegging av vegen gir bedre støyforhold for de fleste boliger, 

da de er skjermet via tunnel og den resterende vegen er lagt utenom de mest tettbebyggede områder. 

Resultater viser at planlagte tiltak ikke vil medføre mer enn 3dB økning av støy.  

6.10 Luftforurensning 

Globale og regionale utslipp øker som følge av økt kjørehastighet. Kostnaden for økt utslipp er beregnet 

til 7 millioner kroner.  

6.11 Skattekostnader og skatteinntekter 

Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter. Skattekostnad er beregnet med 

grunnlag i gitt skattefaktor (standardverdi 1,20). Kostnadene beregnes med grunnlag i denne faktoren, 

basert på sum endring i kostnader i de tre kolonnene investeringer, drift og vedlikehold og overføringer 

under posten «det offentlige». I prinsippet vil dette si at denne posten er et direkte produkt av det 

samfunnet betaler for å bygge og drifte vegen. Skattekostnaden medfører en økt utgift på 239 millioner 

kroner. 

Endring i skatte- og avgiftsinntekter er offentlige avgifter som engangsavgift og årsavgift på biler, samt 

drivstoffavgift på bensin og diesel. Som følge av mindre forbruk av drivstoff synker skatte- og 

avgiftsinntektene med 3 millioner kroner.  

6.12 Usikkerhet  

Det er knyttet usikkerheter til de samfunnsøkonomiske beregningene. Beregninger viser at 

gjennomsnittshastigheten i dagens situasjon på eksisterende veg er 8 km/t lavere enn planlagt ny veg. 

Det er ikke foretatt målinger som viser hvorvidt dette er reelt eller ikke. Det er derfor gjennomført en 

beregning som er satt til 60 km/t for lette biler og 50 km/t for tunge kjøretøy i dagens situasjon (på 

dagens E6). Lavere hastighet på dagens veg slår naturlig nok ut i vesentlige større trafikknytte. 

Tidskostnaden viser en gevinst på ca. 677 millioner kroner. Kjøretøykostnader øker med ca. 55 millioner 

kroner som følge av at det er mer økonomisk med hensyn på drivstoff at farten er lavere. Totalt sett er 

det en netto nytte på -701 millioner kroner og nytte kostnadsbrøken er på -0,60.  

Hvis man eksempelvis hadde satt skiltet hastighet på ny veg til 90 km/t og beholdt beregnet hastighet 

på eksisterende E6 vil regnestykket bli netto nytte på -933 millioner kroner og nytte kostbrøken er på -

0,79.  

Det vil alltid være usikkerhet i fremtidig trafikkvekst. Det er gjennomført en beregning hvor trafikkveksten 

blir 50 % større enn prognosene som er lagt inn. Denne beregningen gir en netto nytte på -859 millioner 

kroner og nytte kostnadsbrøken er på -0,72.  

Hovedberegningen viser at en Netto nytte på -1065 millioner kroner og netto nytte pr. budsjettkroner er 

beregnet til -0,89. Det vurderes at dette er en konservativ beregning som følge av at EFFEKT trolig 

underestimerer reisetidsgevinsten tiltaket innebærer. Også ulempen dagens veg medfører under 

dårlige/spesielle kjøreforhold indikerer at nytte er noe bedre enn det beregningene viser.  

6.13 Samlet vurdering 

Utbygging av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gir positive virkninger for samfunnet ved reduksjon i 

antall ulykker og kortere reisetid. Utbyggingen gir likevel totalt sett økte utgifter for samfunnet.  

Netto nytte er et uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er differansen 

mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av 

den definerte analyseperioden. 
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Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen pr. krone bevilget over offentlig 

budsjett.  Netto nytte for prosjektet er på minus 1065 millioner kroner og netto nytte per budsjettkrone 

er på -0,89. Den negative nytten skyldes i hovedsak de relativt høye investeringskostnadene og det at 

forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. Prosjektet er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

7 Ikke-prissatte konsekvenser 

7.1 Metode 

Metodikk fra håndbok V712 (Statens vegvesen 2014), Konsekvensanalyser er lagt til grunn.  

Verdier knyttet til hver av de ikke-prissatte temaene er beskrevet for hver sone i planområdet. Verdifulle 

delområder/lokaliteter er avgrenset og gitt en verdi på skalaen liten – middels – stor verdi. Delområdene 

er vist på verdikart for alle tema unntatt kulturmiljø. Kriterier for verdisetting av vist i vedlegg 1. 

Tiltaket, dvs. ny veg med tilhørende anlegg er «lagt over» verdiene og tiltakets omfang (påvirkning på 

verdiene) er vurdert. Omfang vurderes på en 7-delt skala fra stort positivt via intet til stort negativt 

omfang, se skala i vedlegg 1. 

Når verdiene er identifisert og omfanget av inngrepet vurdert, kan konsekvensgrad utledes fra 

konsekvensvifta. Denne finnes i vedlegg 1. Konsekvensgrad angis på en 9-delt skala fra meget stor 

positiv, via ubetydelig til meget stor negativ konsekvens (se figur 7-1). 

7.2 Landskapsbilde 

7.2.1 Definisjon av tema og influensområde 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på fagtradisjoner 

innen landskapsarkitekturen. Tema omhandler de visuelle, romlige og estetiske kvalitetene i omgivelsen 

og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelsen). 

Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Begrepet landskap er definert i Den europeiske landskapskonvensjonen og lyder slik: «Landskap betyr et 

område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, og samspill mellom, naturlige 

og/eller menneskelige faktorer.»  

Influensområdet i landskapssammenheng er det området som blir visuelt berørt av det planlagte tiltaket. 

Det er rimelig å anta at det vil finnes områder innenfor planområdet hvor inngrepet ikke har noen visuell 

betydning, likeså finnes det området utenfor planområdet der man vil kunne se tiltaket. Planområdet er 

delt inn i enhetlige delområder (soner). Sonene defineres som visuelt og funksjonelt enhetlige områder, 

men har i visse tilfeller en teoretisk avgrensning av hensyn til størrelsen. Delområdene/sonene utgjør 

samlet sett konsekvensutredningens utredningsområdet for landskapsvurderinger. Utredningsområdet 

for landskapsbilde og reiseopplevelser er delt inn i to soner/landskapssoner. Dette avviker fra inndeling 

i andre fagnotat for konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser. Begrunnelsen for å kun bruke 

to soner stammer fra undersøkelser gjort i forbindelse med fastsetting av verdien for område. De 

overordnete trekkene i landskapet er sammenfallende for sone 1, 2, 3 og 4. Mens sone 5 fremstår som 

et helt annet landskapsbilde.  

 

Figur 7-1 «Konsekvensvifta». Vurdering av konsekvens uttrykket som funksjon av verdier til området og tiltakets 
grad av påvirkning (Kilde: Statens vegvesen, Håndbok V712, 2014) 

7.2.2 Kunnskapsgrunnlag 

Landskapsvurderinger er gjort på grunnlag av befaring i området, bruk av kart og flyfoto, fotografier fra 

befaring, digital 3D-modell og terrengsnitt. Det er gjennomført befaring i både planområdet og på steder 

med utsikt til det planlagte tiltaket. 

7.2.3 Reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra eller langs vegen, og er først og fremst 

knyttet til landskapsopplevelsen fra bil og buss. Reiseopplevelsen vil variere med kjøreretningen.  

Kriterier for en god reiseopplevelse kan være: rytme, ulike sekvenser med variasjon i opplevelser, samt 

oppleve landskapets særtrekk. Variasjon i vær, lysforhold og årstid er faktorer som påvirker opplevelsen.  

Reiseopplevelsen vurderes etter skalaen: Positiv – intet – negativ sammenlignet med reiseopplevelsen i 

nullalternativet. 
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7.2.4 Landslapssone 1: Stormyra – Hamnvikhøgda - verdier og virkninger 

Verdier 

Tiltakets influensområde omfatter områdene omkring vegen, fjellformasjonene som strekningen er 

planlagt gjennom og fjordrommet rundt Herjangsfjorden. Størstedel av området er uberørt natur og 

utmark. Delområdet er preget av landformer med tydelig øst-vest retning. Dalsøkk og skar som strekker 

seg fra fjorden og inn i fjellpartiet er et tydelig trekk og gir landskapet god lesbarhet. 

Undersøkelsesområdet grenser mot et registrert område definert som inngrepsfri natur i naturdatabasen 

til Miljødirektoratet. Statusen gir området en formell verdi. Delområdet har karaktertrekk som er typiske 

for landskapsregionen og tildeles derfor verdi midt på skalaen, middels.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene i utredningsområdet generelt svekkes i større grad enn i driftsfasen. 

Dette er fordi midlertidige anlegg som byggegroper, masseflytting, og deponier vil være et inngrep i 

landoverflaten. I midlertid vil de fleste anleggsveger og rigg- og midlertidige deponiområder legges 

innenfor det fremtidige tiltakets anleggsgrense, med unntak av ett område. Dermed vil ikke inngrepet i 

anleggsfasen kreve større arealer enn det ferdige tiltaket.  

Virkninger i driftsfasen 

Tiltaket omfatter etablering av ny veg i utmark og noe uberørt terreng. Innenfor flere soner i delområdet 

vil tiltaket være omfattende som følge av høye fjellskjæringer og store løsmassefyllinger. Til tross for 

store landskapsinngrep vil ikke tiltaket endre den store landformens hovedtrekk. Den overordnede 

landskapsformen er avgrenset av fjorden i vest og fjellene i øst. Daler og skar definerer retninger i 

fjellmassivene og forbinder fjorden med fjellene. Typiske karaktertrekk vil fremstå som uberørt også etter 

gjennomføringen av tiltaket. Den lange tunnelen som er den av tiltaket, gjør at inngrepet i landskapet får 

et opphold og dagens kvaliteter blir opprettholdt. Tiltaket vil derfor ikke endre landskapets visuelle 

uttrykk vesentlig Omfanget vurderes som middels negativt. Dette gir middels negativ konsekvens for 

landskapsbilde.  

Tabell 7-1. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i for landskapssone 1: Stormyra – Hamnvikhøgda.  

Landskapssone 1: Stormyra - Hanvikhøgda 

Landskapssone  Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1 Stormyra - Hamnvik Middels Middels 

negativt 

-- Tiltaket vil bevare de store 

landformene, men bryter 

noen av forbindelsene 

mellom fjorden og fjellene 

bak. Tidvis omfattende 

fjellskjæringer og fyllinger.  

Samlet konsekvens for sone 1 Middels 

negativ 

 

 

 

 

Figur 7-2. Verdikart for utredningsområde for ny E6 Stormyra – Bjerkvik.  

Viktigste avbøtende tiltak 

De viktigste avbøtende tiltakene for tiltaket i sone 1 er revegetering av terrenget og avrunding av 

fjellskjæringer.  

Reiseopplevelse 

Reiseopplevelsen vil samlet sett være redusert i forhold til dagens situasjon og vurderes derfor som 

negativ.  
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Figur 7-3. Bildene viser den typiske landformen i delområde/sone 1. Både i stor og liten skala defineres landformen 
av daler, skar og sprekker i fjellet som går i øst-vest retning.  

7.2.5 Landskapssone 2: Hamnvikhøgda – Elvegård - verdier og virkninger 

Verdier 

Tiltakets influensområde omfatter områdene omkring vegen, Herjangsfjorden og den store U-formede 

dalbunnen som strekker seg østover fra fjorden. Tiltaket er planlagt i et område hvor det allerede finnes 

inngrep slik som dagens E6 trasé, bebygde arealer og noen utfyllinger i strandsonen. Delområdet berøres 

av NVE sitt verneområde for vassdrag. Statusen som verneområdet gir området er en formell verdi. 

Delområdet har et kupert småskala skog- og jordbrukslandskap som karakter. Dette er typisk for 

landskapsregionen og området tildeles verdi midt på skalaen, middels.   

 

Figur 7-4 Bilder fra utløpet av Medbyelva (t.v) og de gamle landkarene i Elvegårdselva (t.h).  

 

Figur 7-5. Figur viser strandsonen i delområde/sone 2. Området er en del av det store fjordlandskapet.  

Virkninger i anleggsfase 

I anleggsfasen vil karaktertrekkene til landskapet svekkes i større grad enn i driftsfasen. Midlertidige 

anleggsveger og riggområder vil prege landskapsbildet, og området vil oppleves som fragmentert 

grunnet byggegroper, midlertidig masseflytting og lagring av utstyr. Avlastet veg vil være i bruk under 

hele anleggsfasen og dermed blir hele strandsonen innenfor delområdet okkupert til vegformål og 

anleggsarbeider, noe som vil ha betydning for landskapsbildet i anleggsfasen.  

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket på strekningen omfatter delvis utbedring av eksisterende veg og delvis ny trasé nærmere 

strandsonen enn i dag. Tiltaket medfører en endring i strandsonen slik at de små vikene erstattes av 

større landformer. Den nye hovedvegen og lokalvegen legges i parallelle traséer og gjør at sonen avsatt 

til vegformål på strekningen blir omtrent dobbelt så bred som i dag. En slik økning av totalt areal avsatt 

til veg gir en reduksjon av forståelsen av fjordlandskapet og den vide U-formede dalen. Tiltaket medfører 

dermed en endring av landskapets visuelle karakter. Omfanget vurderes som stort til middels negativt. 

Dette gir stor til middels negativ konsekvens for landskapsbilde.  
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Tabell 7-2. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 2.  

Landskapssone 2: Hamvik - Elvegård 

Sone 2 Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2 Hamnvik - 

Elvegård 

Middels Stort til middels 

negativt 

---/-- Utfylling i fjæresone er uheldig. 

Tiltaket beslaglegger store 

sammenhengende arealer til vegformål 

i strandsonen. Fragmentering av 

landskapet.  

Samlet konsekvens sone 2 Stor til 

middels 

negativ 

---/-- 

 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

De viktigste avbøtende tiltak i sone 2 er tilpasninger i strandsonen.  

Reiseopplevelse 

Reiseopplevelsen vil samlet sett være tilsvarende som for dagens situasjon og vurderes derfor som intet.  

7.2.6 Usikkerhet 

Det vil alltid vøre en usikkerhet i de faglige vurderingene som er gjort. Den viktigste årsaken til usikkerhet 

er kunnskap knyttet til verdier eller måten tiltaket påvirker områdene på. Usikkerheten i verdi- og 

omfangsvurderingen videreføres til konsekvensvurderingen.  

Planområdet er delt inn i enhetlige områder der verdien som er satt er lik for hele området. 

Verdivurderingene er gjort på et overordnet nivå, men ved en slik inndeling vil det være risiko for at 

mindre områder med avvikende verdi ikke blir tatt opp.  

Tegningene som ligger til grunn for omfangsvurderingen er tekniske planer. Endringer i løsningene vil 

kunne forandre de visuelle virkningene av tiltaket. Dette er spesielt aktuelt for hvordan fjellskjæringene 

formes, hvordan justeringer av veglinja påvirker utsrekningen av fyllinger og videre detaljutformingen av 

massedeponier.  

Eksakt plassering og omfang av vegelementer som lysmaster og skilt er ikke avklart i denne planfasen, 

men er et tema i formingsveilederen som er utarbeidet for strekningen. Det er ikke foretatt støyberegning 

og eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert. Disse elementene har kun en viss betydning for 

landskapsbilde og vil først og fremst virke inn på reiseopplevelsen. 

7.2.7 Samlet vurdering for tema landskapsbilde 

I sone 1 viser tiltaket at det kommer flere svært omfattende og visuelt fremtredende terrenginngrep i 

tilknytning til fjellskjæringer. I tillegg vil flere store fyllinger stedvis omforme landskapets visuelle 

karakter ved blant annet å utjevne det småskala, bølgende fjellandskapet eller å fylle igjen små dalsøkk. 

Til tross for dette vil ikke tiltaket prege den store landformen og retningen på landskapet.  

I delområde 2 innebærer tiltaket fragmentering av landoverflate fordi dagens veg blir liggende som 

lokalveg og ytterligere arealer beslaglegges av tiltaket. Det totale veganlegget vil ha en stor barriereeffekt 

for tilgjengeligheten til bruken av strand- og fjæresonen. Tiltakets plassering vil likevel være av stor 

visuell betydning for den overordnete landformen som er en U-formet dalbunn med vassdrag og myrer, 

avgrenset av tydelige fjellvegger.  

Tiltaket bevarer stedvis ikke den småskala fjæresonen som bukter seg i mindre viker langs fjorden. 

Tiltaket viser fylling i fjæresonen og dermed omforming av møtet med fjorden til en større og grovere 

landform. Tiltaket er uheldig med tanke på fjæresonens visuelle karakter og bevaring av kystkulturen.  

Ny E6 Stormyra - Bjerkvik og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å gi middels negativ konsekvens 

for landskapsbilde (tabell 7-3). 

Tabell 7-3. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema landskapsbilde og reiseopplevelse. 

Fagtema landskap Alternativ 0 Ny trasé Reiseopplevelse ny trasé 

Sone 1 0 -- Negativ 

Sone 2 0 ---/-- Intet 

Samlet konsekvens  0 Middels negativ 

-- 

Strider mot nasjonale mål*   

Rangering** 1 2 
*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 
**1=best 

7.3 Nærmiljø og friluftsliv 

7.3.1 Definisjon av tema og influensområde 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i 

umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der 

lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel.  

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. I dette regnes også nærturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding nr. 39 

2000-2001). Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller 

som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert 

som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, 

turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012).  

Begge definisjonene over beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass – 

og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke i 

temaet nærmiljø og friluftsliv. 

I Klima- og miljøverndepartementets rapport om nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, er det definert 

fire nasjonale mål for den statlige friluftspolitikken i perioden 2014-2020 (Klima- og miljødepartementet 

2013). Disse er:    



E6 Stormyra - Bjerkvik: Konsekvensutredning 

23 

 

• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig 

aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 

• Allemannsretten skal holdes i hevd. 

• Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

Samlet skal disse bidra til en helhetlig friluftspolitikk som øker antall aktive i friluftsliv. Barn og unge, 

personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er lite fysisk 

aktive anses som de viktigste målgruppene. 

Influensområdet defineres som det området som kan bli direkte eller indirekte berørt av tiltakene. I tillegg 

vil tiltaket kunne påvirke områder som ikke inngår i det definerte undersøkelsesområdet, avhengig av 

topografi, omgivelser og type tiltak.  Influensområdet for nærmiljø og friluftsliv inkluderer også 

eksisterende veger som blir avlastet grunnet ny vegtrasé. Det er derfor gjort skjønnsmessig vurdering av 

hvilke områder som skal inkluderes i disse undersøkelsene langs hele utredningsområdet. 

7.3.2 Kunnskapsgrunnlag 

Områdenes verdi for nærmiljø og friluftsliv baserer seg på følgende informasjonskilder: 

• Befaring: befaring av områdene med bil og til fots i juni 2016 

• Kontakt med Narvik kommune/Ofoten friluftsråd med fokus på dagens bruk av 

utredningsområdet.  

• Friluftslivskartlegging (etter Miljødirektoratets veileder M98-2013). Det er gjennomført 

friluftslivskartlegging i regi av Nordland fylkeskommune i planområdet. Kartleggingen ble 

gjennomført i 2014. Informasjon fra disse er hentet fra Naturbase.  

• Barnetråkk: Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i Narvik kommune. Kjent informasjon fra 

disse er inkludert i vurderingene. Barnetråkkregistreringer innenfor planområdet forekommer kun 

i sone 5.  

• Konsekvensutredning for E6 Narvik – Bjerkvik: Det er tidligere laget et overordnet fagrapport for 

temaet nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med ny E6 fra Narvik til Bjerkvik. Informasjon fra denne 

er brukt i vurderinger.  

• Nettsider som viser muligheter for jakt og fiske, løypenett og turbeskrivelser: ut.no, utpaatur.net, 

inatur.no, dnt.no.  

• Høringsinnspill: Høringsinnspill fra myndigheter, næringsinteresser, interessegrupper og 

privatpersoner i forbindelse med forslag til planprogram er innarbeidet i vurderinger.  

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. 

 

7.3.3 Sone 1: Stormyra – Ramnuran – verdier og virkninger 

Verdier 

Langs eksisterende E6, finnes det en relativt tett forekomst av hytter, innenfor og utenfor planområdet. 

To campingplasser / oppstillingsplasser for bobil forekommer også i nærheten av planområdet. 

Øyjordhalvøya hvor deler av planområdet inngår er kartlagt som et svært viktig 

friluftslivsområde/nærturterreng. Strekningen fra Seines til Medby (sone 1-5) er kartlagt som et viktig 

friluftslivsområde/ nærturterreng. Trafikken innenfor planområdet er per i dag tung. Dagens E6 utgjør 

for deler av bebyggelse en barriere mot sjø og strandsone. En turløype/sti eksisterer, fra dagens E6 nord 

av Stormyra til Lillevatnet og fra Lillevatnet videre østover. Langs sti finnes det et området som er 

populært for fjellklatring. Det forekommer elgjakt innenfor planområdet. Skogen og fjellet innenfor 

planområdet anses som potensielle turmål og som viktige for nærmiljøet. Samlet vurderes sone 1å ha 

middels verdi for nærmiljø og friluftsliv.  

 

Figur 7-6. Verdikart for sone 1 mellom Stormyra og Ramnuran. 

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsarbeid og massetransport kan føre til midlertidige omkjøringer rundt Stormyra, og noe 

uoversiktlig trafikkbilde, samt noe økt aktivitet i området. I perioder vil dette medføre støy, økt trafikkfare 

og noe barrierevirkninger for trafikanter.  

Det forventes at enkelte hytter kan bli negativt påvirket for eksempel ved støy, men at bebyggelse langs 

eksisterende E6 vest av Stormyra i stor grad vil bli upåvirket eller påvirket i mindre grad. For brukere av 

området mellom Stormyra og Ramnuran vil anleggsarbeid virke sjenerende. Blant annet vil dette gjelde 

for brukere av sti fra eksisterende E6 til Lillevatnet. 

I forbindelse med utvidelsestiltak på eksisterende E6 vil det forekomme noe anleggsarbeid i perioder 

som kan oppfattes negativt av brukere av området i anleggsfasen. Samlet vurderes det at anleggsfasen 

vil gi middels negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv.  
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Virkninger i driftsfase 

Tiltaket vil innebære anleggelse av en helt ny veg, hovedsakelig gjennom skog og utmark. Den nye vegen, 

samt planlagt massedeponi ved Ramnuran vil beslaglegge et stort areal som per dags dato er relativt 

urørt. De negative effektene vil hovedsakelig være knyttet til arealbeslag, landskapsmessige 

forandringer/forringelser og støy fra trafikk. Brukere av området vil med stor sannsynlighet anse 

forandringene som negative. Sti fra dagens E6 til Lillevatnet vil bli beslaglagt. Ny skogbruksveg gjennom 

Glugget, og ny kulvert under ny E6 vil kunne benyttes av folk som ferdes i området og anses som et 

positivt tiltak også for friluftsliv. For mange kan det oppfattes som at utfart bli kanalisert til et 

krysningspunkt i motsetning til dagens situasjon der utfartsmuligheter er mange. 

Trafikkavlastningen på dagens E6 vil representere en forbedring av dagens situasjon for nærmiljø og 

friluftsliv på hele strekningen innenfor sone 1. Bruk av eksisterende E6 for gående og syklende vil bli 

sikrere og mer fornøyelig enn ved dagens situasjon. 

Samlet sett vurderes det at tiltaket vil gi liten negativ konsekvens på nærmiljø og friluftsliv.  

Tabell 7-4. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 1 mellom Stormyra og Ramnuran.  

Sone 1: Stormyra - Ramnuran 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Lavereliggende områder i 

planområdet langs eksisterende E6 

Middels Middels positiv  ++  

1-2 Høyereliggende deler av 

planområdet 

Liten til 

middels  

Stort negativt ---  

1-3 Stormyra Liten Lite negativt -  

Samlet konsekvens i sone 1 Liten negativ 

- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det kan være positivt å tilrettelegge for utmarksparkering i forbindelse med sti fra eksisterende E6 

(avlastet veg) til Lillevatnet.  

 

 

7.3.4 Sone 2: Ramnuran – Høgda - verdier og virkninger 

Verdier 

Strekningen fra Seines til Medby (sone 1-5) er kartlagt som et viktig friluftslivsområde/ nærturterreng. 

Store deler av planområdet inngår i dette friluftsområdet. To campingplasser/oppstillingsplasser for 

campingvogn/bobil finnes ved Lønes og Storsletta. Begge plassene ligger utenfor planområdet, men er 

viktige rekreasjonsområder langs eksisterende E6. En sti går fra Elvehaugosen til Kvanndalsvatnet. Stien 

går gjennom Svartdalen og er populær for brukere. Skogen og fjellet ovenfor eksisterende E6 er viktig for 

nærmiljø og friluftsliv. Deler av planområdet inngår i jaktvald for elgjakt. Samlet har sone 2 middels verdi 

for nærmiljø og friluftsliv.  

 

Figur 7-7 Verdikart for sone 2 mellom Ramnuran og Høgda.  

Virkninger i anleggsfase 

Omfanget i anleggsfasen vil hovedsakelig være tilknyttet tunneldriving og arbeid med tunnelportaler. 

Videre vil det være mye anleggstrafikk i forbindelse med frakt av tunnelmasser innenfor den nye 

vegtraseen. Tiltak vil medføre støy i anleggsfasen og tunnelarbeidet vil være sjenerende for folk som 

ferdes i området. Anleggsarbeidet vil virke skremmende på vilt og vil således påvirke jaktutøvelse 

negativt. I forbindelse med utvidelsestiltak på eksisterende E6 vil det forekomme noe anleggsarbeid i 

perioder, som kan oppfattes negativt av brukere av området i anleggsfasen. Samlet vurderes det at 

anleggsfasen vil gi lite til middels negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv.  

Virkninger i driftsfase 

Tiltaket vil innebære anleggelse av ny tunnel gjennom fjell. Tunnelen vil i seg selv ikke gi noen merkbare 

arealbeslag som påvirker nærmiljø eller friluftsliv. Det vil forekomme støy fra trafikk i driftsfasen. Tursti 

gjennom Svartdalen vil ikke bli påvirket av tiltaket.  

Eksisterende E6 vil bli omklassifisert som følge av planlagt tiltak. Vegen vil også bli oppgradert med 

gang- og sykkelveg. En fartsgrense på 60 km/t er planlagt for hele den omklassifiserte vegen. 

Avlastningen vil være positivt for nærmiljøet, samt for brukere av området til rekreasjon og friluftsliv. 

Tilgangen til strandsonen vil bli bedre enn ved dagens situasjon. Samlet konsekvens settes til liten positiv 

konsekvens. 
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Tabell 7-5. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 2. 

Sone 2: Ramnuran - Høgda 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1 Lavereliggende områder i 

planområdet langs 

eksisterende E6. 

Middels Lite til middels positivt Liten positiv  

2-2 Høyereliggende områder 

i planområdet.  

Liten til 

middels 

Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens i sone 2 Liten positiv  

+ 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Ingen forslag til avbøtende tiltak 

7.3.5 Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

Verdier 

Strekningen fra Seines til Medby (sone 1-5) er kartlagt som et viktig friluftslivsområde/ nærturterreng. 

Store deler av planområdet inngår i dette friluftsområdet. Innenfor sone 3 inngår boliger og gårdsbruk. 

Det forekommer enkelte hytter og naust i området. Det forekommer ingen kjente stier/turløyper eller 

annet rutenett innenfor planområdet. Naturen anses likevel som innbydende for skogsturer eller fjellturer 

og som viktige for nærmiljøet. Brukere av området kan bl.a. benytte seg av traktorveg/kjøretrasé som 

startpunkt for tilgang til skog og nærliggende topper. Deler av planområdet inngår i jaktvald for elgjakt. 

Samlet vurderes det at sone 3 har liten til middels verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

Figur 7-8. Verdikart for sone 3.  

Virkninger i anleggsfase 

Tiltaket vil innebære anleggelse av en helt ny veg, gjennom skog og utmark og over eksisterende 

masseuttak i form av bru. Ny E6 vil også gå i overkant av eksisterende boligfelt i Geisvika. Masseuttak er 

planlagt like nord for tunnelportal ved Høgda. De negative effektene vil være knyttet til arealbeslag i 

utmark, landskapsmessige forandringer/forringelser og støy fra anleggsarbeid. Brukere av utmark til tur 

og andre rekreasjonsformål vil anse forandringene og arbeidet som negative. Anleggsarbeid vil legge 

beslag på utmark og virke barrieredannende i anleggsfasen for brukere av området. Da ny veg i sone 3 

krysser et boligområde kan dette oppfattes som visuelt sjenerende, i tillegg til støyende i anleggsfase. 

Anleggsarbeidet vil virke skremmende på vilt og vil således påvirke jaktutøvelse negativt. I forbindelse 

med utvidelsestiltak på eksisterende E6 vil det forekomme noe anleggsarbeid i perioder, som kan 

oppfattes negativt av brukere av området i anleggsfasen. Samlet vurderes det at anleggsfasen vil gi 

middels negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv.  

Virkninger i driftsfase 

Permanente beslag av utmark nær bebyggelse vil anses som negativt for brukere av området. Tiltaket vil 

fremstå som et nytt fremmedelement i området. Vegen vil være barrierevirkende for brukere, bl.a. i 

forhold til jakt. Trafikk fra ny E6 vil medføre støy i driftsfasen, men for beboere vil situasjonen bli bedre 

enn dagens situasjon på grunn av den nye vegens plassering. Visuelt vil det nye anlegget være sjenerende 

for beboere i området. Tiltaket kan bli noe negativt for beboere i boliger som blir liggende mellom ny og 

eksisterende E6.  Eksisterende E6 vil bli omklassifisert som følge av planlagt tiltak. Vegen vil også bli 
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oppgradert med gang- og sykkelveg. En fartsgrense på 60 km/t er planlagt for hele den omklassifiserte 

vegen. Avlastningen vil være positivt for nærmiljøet, samt for brukere av området til rekreasjon og 

friluftsliv. Tilgangen til strandsonen vil bli betraktelig mye bedre/tryggere enn ved dagens situasjon 

ettersom trafikken avtar. Bruk av eksisterende E6 til gang- og sykkelformål vil blir sikrere og mer 

fornøyelig enn ved dagens situasjon. Ny kulvert under planlagt E6 til utmark vil også være positivt for å 

ivareta tilgangen til skog og fjell. Samlet forventes det at tiltaket vil gi liten negativ konsekvens.  

Tabell 7-6. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 3.  

Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

(Parsell) Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

3- 1 Sone 3 Liten til middels Liten negativ -  

Samlet konsekvens sone 3 Liten negativ 

- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør vurderes støytiltak i forbindelse med bebyggelse i Geisvik i forbindelse med den nye vegen 

som etableres i form av bru.  

7.3.6 Sone 4: Geisvik nord – Hamnvik – verdier og virkninger 

Verdier 

Strekningen fra Seines til Medby (sone 1-5) er kartlagt som et viktig friluftslivsområde/ nærturterreng. 

Store deler av planområdet inngår i dette friluftsområdet. Det finnes kun enkelt bebyggelse nær Einvika. 

Fritidsbebyggelse inngår her. Store deler av planområdet består av utmark. Terrenget er kupert og ikke 

tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv. Langs eksisterende E6 ved Einvika finnes det et opparbeidet 

område som bl.a. brukes som rasteplass og ev. som utmarksparkering. Fra det opparbeidete området 

finnes det en skogsveg/trasé ned mot strandsonen sør for Einvika som antageligvis blir brukt som tilgang 

til stranda for lokale og tilreisende, og ev. for parkering av bobiler/camping. Sør for Hamnvik, langs 

eksisterende E6, finnes det også et opparbeidet området som trolig brukes som rasteplass og 

utmarksparkering. Deler av planområdet inngår i jaktvald for elgjakt. Samlet vurderes det at sone 4 har 

liten verdi for nærmiljø og friluftsliv.  

 

 

Figur 7-9. Verdikart for delområder i sone 4 mellom Geisvik og Hamnvik.  

Virkninger i anleggsfase 

Tiltaket vil bl.a. innebære anleggelse av ny veg, gjennom utmark frem til påkobling til eksisterende E6 

ved Hamnvik, gang- og sykkelveg fra eksisterende E6 og nordover parallelt med ny E6, anleggelse av to 

massedeponier og opparbeiding av utfartsparkering. Planlagte tiltak vil i noen grad påvirke 

fritidsbebyggelse og brukere av området ved Einvika. Anleggsarbeid bl.a. være synlig fra Einvika og noe 

støy vil forekomme. Støy og støv fra anleggsarbeid, spesielt i forbindelse med sprengning vil virke 

sjenerende for brukere av området, spesielt dersom de ferdes i området rundt Hamnvikbergan. 

Anleggsområdet vil være barrieredannende for brukere av området til turformål, jakt, ol. I forbindelse 

med utvidelsestiltak på eksisterende E6 vil det forekomme noe anleggsarbeid i perioder som kan 

oppfattes negativt av brukere av området i anleggsfasen. Samlet forventes det at anleggsfase vil gi lite til 

middels negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv.  

Virkninger i driftsfase 

Permanente beslag i forbindelse med planlagte tiltak vil være synlige i noen grad bl.a. fra eksisterende 

veg, fra sjø og fra nærliggende topper. Masseuttak og skjæringer i forbindelse med ny veg vil kunne 

oppleves som sår i terrenget og således negativt. Ny E6 kan oppfattes som en barriere for brukere av 

området til tur, jakt eller andre formål. Ny gang- og sykkelveg fra gammel E6 og nordover mot Bjerkvik 

vil være positivt for lokalbefolkning og tilreisende. Ny utmarksparkering og gang- og sykkelveg under ny 

E6 vil være positivt for folk som ønsker å benytte seg av naturen på begge sider av ny E6. Ny gang- og 
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sykkelveg under bru vil kunne lette på barrierevirkningen den nye E6 medfører. For mange kan det likevel 

oppfattes som at utfart bli kanalisert til et krysningspunkt i motsetning til dagens situasjon der 

utfartsmuligheter er mange. Trafikkavlastningen på den avlastete vegen vil gjøre denne strekningen til 

en del av en naturskjønn strekning med rolige omgivelser i forhold til i dag. Avlastningen vil være positivt 

for nærmiljøet, samt for brukere av området til rekreasjon og friluftsliv. Tilgangen til strandsonen vil bli 

betraktelig mye bedre og tryggere enn ved dagens situasjon. Bruk av eksisterende E6 til gang og 

sykkelformål vil bli sikrere og mer fornøyelig enn ved dagens situasjon. Samlet forventes liten positiv 

konsekvens.  

Tabell 7-7. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 4.  

Sone 4: Geisvik - Hamnvik 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

4-1 Hytteområde og strandsone 

ved Einvika 

Liten til 

middels 

Lite positivt +  

4-2 Utmark i sone 4 Liten  Lite positivt +  

Samlet konsekvens for sone 4 Liten positiv  

Viktigste avbøtende tiltak 

Ingen avbøtende forslag 

7.3.7 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik – verdi og virkning 

Verdier 

Elvegårdselva er vurdert som svært viktig. Elva er en viktig lakseelv med lang tradisjon for sportsfiske. 

Videre er elvedalen et populært og tilrettelagt turområde. Området er verdifullt for et vidt spekter av 

brukergrupper. Langs nordsiden av elva er det i kommunens innsynsløsning registrert barnelek om 

sommeren, og i området kjent som Rapdalen er det registrert barnelek hele året. Mellom Hamnvik og 

Elvegårdselva inngår boliger og gårdsbruk spredt i planområdet. 4-5 naust finnes i strandsonen. Det ble 

på befaring observert bålrester på stranden, som kan vitne om rekreasjonsbruk. Tilgangen til strandsonen 

er fra eksisterende E6. Noen opparbeidete områder finnes, men det er ingen organiserte 

parkeringsplasser langs eksisterende E6. Det finnes ingen gang- og sykkelveg langs E6 i dag. All ferdsel 

på sykkel og til fots foregår blant tungtrafikk på E6. Deler av planområdet inngår eller grenser til jaktvald 

for elgjakt. Det er registrert laks i Medbyelva men det forekommer ikke noe organisert fiske her. 

 

Figur 7-10. Verdikart for delområder i sone 5.  

Virkninger i anleggsfase 

Tiltaket omfatter bl.a. større arealbeslag i form av ny E6, parallellveier (inkl. gang- og sykkelveg), 

kulverter, nye bruer over elvene og avkjørsler til lokalveger. I anleggsfasen vil tiltaket medføre mye støy, 

støv og være fremtredende i området. For beboere og brukere av bl.a. strandsone vil arbeidet virke 

sjenerende. Anleggsarbeid kan virke sjenerende for fiskere langs elva og for andre brukere (turfolk, 

barnelek, etc.). Bruk av strandsone til rekreasjonsformål vil begrenses noe av anleggsarbeid da ny E6 i 

større grad blir trukket ned mot strandsone med tilhørende fylling. For brukere av området vil 

anleggsarbeid generelt bli oppfattet som noe negativt i anleggsfasen. Samlet forventes det at anleggsfase 

vil gi middels negativt omfang for nærmiljø og friluftsliv.  

Virkninger i driftsfase 

Etter endt anleggsfase vil området i tillegg til ny og forbedret E6 inneha ny tilkomstveg/bruksveg til 

boliger med tilhørende gang- og sykkelnettverk. To nye bruer over Elvegårdselva vil bli etablert, en for 

trafikk og en for gående og syklende. Frilufts- og nærmiljøaktiviteter (inkludert lekeområder for barn) i 

og ved Elvegårdselva vil ikke bli negativt påvirket av planlagte tiltak. Tilgang til strandsone er sikret ved 

en kulvert til eksisterende renseanlegg. Området vil fremstå mer funksjonelt og sikrere for beboere, barn 

og andre brukere. Ny E6 vil kreve noe areal i strandsonen, som kan bli omfattet som negativt av brukere. 

Arealinngrep inkluderer bl.a. beslag av naust i strandsonen. Samlet vurderes tiltakene å medføre liten 

positiv konsekvens. 
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Tabell 7-8. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 5. 

Sone 5: Hamnvik - Bjerkvik 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

5-1 Elvegårdselva med tilhørende 

rekreasjonsområde 

Stor Intet 0  

5-2 Elvegård Liten Middels til stort 

positivt 

+  

5-3 Strandsone Liten til middels Lite til middels 

negativt 

-  

Samlet konsekvens sone 5 Liten positiv  

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør vurderes om det skal anlegges en egen kulvert for tilgang på strandsone lengre nord i 

sone 5 da planlagt kulvert vil bli etablert sør i sone 5, sør for Medbyelva. For tilgang til 

strandsone og naust lengre nord er det nødvendig å krysse ny E6.  

7.3.8 Usikkerhet 

En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdi for fagtemaet, som danner grunnlaget for 

endelig konsekvensgrad. Dette gjøres på bakgrunn av egen befaring, egne funn, tidligere utredninger og 

kartlegginger i området, informasjonsinnhenting gjennom databaser og internett, samt samtaler med 

ressurspersoner. Dette gir et godt grunnlag for verdivurderinger. Det er nødvendig å ha verdivurderingen 

såpass overordnet for å klare å håndtere planområdets størrelse. Med en slik inndeling vil det være en 

risiko for at mindre områder med avvikende verdi ikke blir fanget opp. Enkelte kilder kan også gi 

ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon, uten at dette registreres hos utreder. Samtidig 

gjør utreder skjønnsmessige vurderinger av områdene, og verdien kan derfor være avhengig av utreder. 

Dette er feilkilder som kan gi usikre eller ukorrekte verdivurderinger. 

7.3.9 Samlet vurdering for tema nærmiljø og friluftsliv 

Strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik innehar flere områder med gode kvaliteter for nærmiljø og 

friluftsliv.  

Planlagte anleggsarbeid vil medføre barrierevirkning, støy, støv og økt aktivitet i områder som i dag i stor 

grad består av utmark, men som også gjelder enkelte områder på innmark og bebyggelse. I områder som 

ikke tidligere er berørt av tyngre inngrep, vil arbeidene representere betydelige inngrep, både visuelt og 

i form av støy, samt at de skaper en barriereeffekt for brukerne av disse områdene.  

Eksisterende bebyggelse er i stor grad konsentrert til områder langs eksisterende E6 og vil i liten grad bli 

påvirket av planlagte tiltak, med unntak av oppgradering av veg og utvidelse. Fra Medby til Bjerkvik vil 

tiltaket medføre en oppgradering av eksisterende vegtrasé med utvidelse til lokal veg og nye gang- og 

sykkelnettverk. Tiltaket vil her i større grad påvirke bebyggelse.  

Eksisterende E6 omklassifiseres og fartsgrense reduseres. Vegen utvides og det etableres gang- og 

sykkelveg. Dette vil medføre en betydelig trafikkavlastning. Når en ny veg er ferdig vil den gamle vegen 

oppleves som betydelig mye roligere og tryggere enn dagens situasjon. Tilgangen til strandsone er et 

eksempel på et positivt aspekt ved omklassifisering. Dette gjelder hele strekningen fra Stormyra/Seines 

til Hamnvik. Ved Geisvika hvor ny E6 er planlagt over ny bru vil tiltak være synlig fra gammel veg og tiltak 

kan medføre en visuell forringelse og en følelse av innlåsing for beboere. For bebyggelse på strekningen 

fra Medby til Bjerkvik vil ny infrastruktur medføre en tryggere ferdsel for gående og syklende ettersom 

det blir anlagt ny lokalveg med gang- og sykkelmuligheter. Planlagte tiltak på eksisterende E6 mellom 

Bjerkvik og Stormyra knytter også Bjerkvik nærmere Narvik for syklende og gående ved at Bjerkvik og 

Narvik kobles sammen med gang og sykkelnettverk.  

På strekningen fra Stormyra til tunnelportal ved Ramnuran, samt fra Høgda til Hamnvik vil ny E6 legges 

til områder med verdi for friluftsliv. Ny veg kan oppfattes som en barriere for brukere av området, blant 

annet i forbindelse med skogturer eller jakt. Der tiltaket medfører barrierevirkning inn mot 

friluftsområder, eller mot strandsone, er det flere steder planlagt sikker kryssing i form av kulverter. 

Likevel medfører dette flere steder at utfart bli kanalisert til et krysningspunkt i motsetning til dagens 

situasjon der utfartsmuligheter til hvert områder er flere.  

Samlet sett vil ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv  

Tabell 7-9. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema nærmiljø og friluftsliv. 

Fagtema nærmiljø og friluftsliv Alternativ 0 Ny trasé 

Sone 1 0 - 

Sone 2 0 + 

Sone 3 0 - 

Sone 4 0 + 

Sone 5 0 + 

Samlet konsekvens 0 Liten positiv 

+ 

Strider mot nasjonale mål*   

Rangering** 1 2 
*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 

**1=best 

7.4 Naturmangfold 

7.4.1 Definisjon av tema og influensområde 

Tema for utredningen er naturmangfold, som bl.a. inkluderer verdifulle naturtyper og viltområder og 

rødlistede planter og dyr innenfor planområdet, både på landjorden og i fersk- og saltvann.  

Influensområdet er det området hvor de planlagte tiltakene kan ha innvirkning. Det må alltid vurderes ut 

fra direkte og indirekte påvirkning og konsekvenser og influensområdet vil som regel være større enn 

avgrensningen til selve tiltaket. Størrelsen på influensområdet varierer fra fagtema til fagtema. 

Influensområdet for naturmiljø ligger i dette prosjektet hovedsakelig innenfor arealet definert som 

planområdet. Influensområdet vil være størst for fugl og pattedyr. For vannmiljø består influensområdet 

av hele vannstrengen som kan bli utsatt for direkte arealbeslag, forurensning/avrenning fra 

anleggsarbeid, trafikk og vedlikehold i driftsfasen. 

7.4.2 Kunnskapsgrunnlag 

Verdivurderinger er gjort med utgangspunkt i egne, tidligere utredninger, merknadsbehandling for 

planprogram (høringsuttalelser), offentlige databaser, samt informasjon fra lokale og regionale 
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myndigheter og andre ressurspersoner. Egen befaring ble gjennomført i juni 2016. Kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være godt. 

7.4.3 Sone 1: Stormyra – Ramnuran - verdier og virkninger 

Verdier 

Det forekommer kun ordinære vegetasjonstyper i sone 1, bl.a. fattige til intermediære myrutforminger, 

grunnlendt furuskog, løvskog med forekomster av ung osp og blandingsskog. Området er beiteområde 

for elg. Enkelte rødlista arter er registrert i og i nærheten av planområdet, bl.a. ærfugl (NT), oter (VU), 

samt en rekke sjø- og måkefugler. Disse er i stor grad tilhørende i sjø, men kan også forekomme i 

ferskvann. En fugleart av særlig stor forvaltningsinteresse er tidligere observert hekkende innenfor 

planområdet. Området er egnet hekkeområde for denne arten. Per Rasmuselva har trolig ingen verdi for 

fisk da vannføring i perioder med lite nedbør blir veldig lav, og fordi oppgangsforholdene fra sjøen er 

vanskelige. Samlet verdi for naturmiljø er vurdert som liten til middels i sone 1.    

 

Figur 7-11. Verdikart for sone 1. 

Virkninger i anleggsfase 

Bygging av vegen vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på arealer som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl. Tiltaket vil ut i fra kunnskapen som foreligger ikke medføre arealbeslag i områder 

som brukes som hekkeområde for rovfugl eller andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. I 

anleggsperioden kan avrenning fra anleggsvirksomheten nå vassdrag. For eksempel kan jord og 

kjemikalierester fra bygningsmaterialer og maskinene som benyttes gå ut i vassdraget. Fisk og 

ferskvannsfauna har relativt høy toleranse for finstoff i vannmassene. Eventuelle problemer som kan 

oppstå for miljøet er derfor først og fremst knyttet til spisse partikler, som kan være skadelige for fisk. 

Da det etter all sannsynlighet er lite fisk i vassdraget, vil ikke dette bli et problem her. 

Samlet forventes det at anleggsfasen vil gi lite negativt omfang for naturmiljø.  

Virkninger i driftsfase 

Bygging av ny E6 medfører forholdsvis store arealbeslag i et naturområde som er lite berørt pr. i dag. I 

tillegg til selve vegen, kommer etablering av permanente massedeponi og rigganlegg. Rigganleggene er 

av midlertidig karakter, og områdene skal reetableres med naturlig vegetasjon når veien er bygget ferdig. 

Det skal også legges til rette for naturlig revegetering ved å tilføre vekstmasser på massedeponiene. 

Myrområder som blir avskjært av vegen vil disse få endret vannbalanse. Arealinngrep vil medføre beslag 

og drenering av myr. Tiltaket vil medføre arealbeslag i beiteområder for elg og annet vilt. Veianlegget vil 

ikke bli en absolutt fysisk barriere for vilt, men det vil likevel stedvis bli vanskeligere å forflytte seg i 

retning øst-vest pga. høye fyllinger og skjæringer. Veien vil medføre fare for viltpåkjørsler, men 

påkjørselsfrekvensen vil ikke nødvendigvis øke i forhold til i dag. På strekningen mellom Ramnuran og 

Høgda kan vilt krysse fritt over tunnelen. Bygging av veien vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på 

arealer som brukes som hekke- og leveområder for fugl. Med utgangspunkt i kunnskapen som foreligger, 

er det liten grunn til å tro at tiltaket medfører arealbeslag i hekkeområder for rovfugl eller andre arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse, med unntak av et mulig reir i Ramnura. Avrenning fra veien og ev. 

tunnelvask vil medføre forurensning i driftsfasen. Ved bruk av salt i vinterhalvåret vil forurensningsbyrden 

bli større enn hvis det ikke saltes. Utslipp av vaskevann fra tunnelen vil måtte renses dersom 

fylkesmannen setter krav om dette. Per Rasmuselva skal legges i rør under veien. Vannlevende organismer 

vil kunne passere, og kulverten vil derfor ikke medføre en betydelig påvirkning for akvatisk miljø. Samlet 

forventes liten negativ konsekvens for naturmiljø i sone 1.  

Tabell 7-10. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 1.  

Sone1: Stormyra – Ramnuran 

Undertema Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

Flora og vegetasjon Liten Middels negativt Liten negativ Revegetering er 

forutsatt 

Fugl og pattedyr Liten til middels Lite til middels 

negativt 

Liten negativ  

Akvatisk miljø Middels Lite negativt Liten negativ Rensing av 

driftsvann fra tunnel 

forutsettes 

Samlet konsekvens sone 1 og 2 Liten negativ 

- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør legges opp til bratte veikanter der veien krysser myr for å redusere arealbeslaget og for 

å bevare den naturlige vegetasjonen i størst mulig grad. 
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• Kantvegetasjonen langs de belastede delene av Per-Rasmuselva skal bevares i den grad det er 

mulig, eller restaureres etter endt anleggsarbeid der den har blitt påvirket.  

• Det bør settes opp viltgjerde/sikkerhetsgjerde ved tunnelåpningene for å redusere faren for 

påkjørsler når en kommer ut av en mørk tunnel med dårlig sikt til sidene. 

• Ved revegetering må det kun benyttes stedegne toppmasser med frø og andre plantedeler. Det 

må ikke tilføres jordmasser fra andre steder enn inngrepsstedet da dette kan føre til at fremmede 

og uønskede arter introduseres til området. 

• Erfaringer og prinsipper i Statens vegvesens rapport nr. 423, «Når vegen berører myra», må 

benyttes når man planlegger revegetering av myr. Dette innarbeides i plan for ytre miljø (YM-

plan) for byggeplanfasen.  

• Det bør settes opp tosidig viltgjerde/sikkerhetsgjerde ved tunnelåpningen for å redusere faren 

for påkjørsler når en kommer ut av en mørk tunnel med dårlig sikt til sidene 

7.4.4 Sone 2 Ramnuran – Høgda 

I denne sonen skal veien gå i tunnel. Da tunnelen i seg selv ikke vil påvirke naturmiljø, omtales ikke denne 

sonen nærmere. 

7.4.5 Sone 3: Høgda – Geisvik nord verdier og virkninger 

Verdier 

Bjørk er det dominerende treslaget. Det finnes relativt artsrike utforminger som småbregneskog, 

høgstaudeskog og gråor-heggeskog, men ingen av naturtypene karakteriseres som verdifulle. Området 

er grad påvirket av menneskelig aktivitet. Område inngår i beiteareal for elg. Løvskogliene er viktige 

hekke- og leveområder for spurvefugl. Det er ingen kjente hekkeplasser for rovfugl i området, men de 

bratte fjellskrentene rundt Geisvikskardet er godt egnet for klippehekkende rovfugl.  Verken Gårdselva 

eller Moelva har noen verdi for fisk. Funn av bunndyr tyder på at tilstanden i vassdraget er god. Rødlista 

fugl som storspove (VU), ærfugl (NT) og havelle (NY) er registrert ved Geisvika. Samlet verdi for naturmiljø 

er vurdert som liten til middels i sone 3.    

Virkninger i anleggsfase 

Bygging av veien vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på arealer som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl. Tiltaket vil ut i fra kunnskapen som foreligger ikke medføre arealbeslag i områder 

som brukes som hekkeområde for rovfugl eller andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er ikke 

grunn til å tro at utslipp av tunnelvann og avrenning fra anleggsarbeidene vil føre til permanente 

endringer på økosystemnivå. Det vil forekomme massetransport fra Gårdselva og i noen grad fra Moelva 

til sjøarealene. Massene vil trolig bli vaskes ut av strømmer og tidervann over tid. Samlet forventes det at 

anleggsfasen vil gi lite negativt omfang for naturmiljø.  

 

 

 

 

Figur 7-12. Verdikart for sone 2. 

Virkninger i driftsfase 

Bygging av ny E6 medfører forholdsvis store arealbeslag fra tunnelpåhugget ved Høgda og frem til 

Gårdselva. Dette er et område som er lite berørt pr. i dag. I tillegg til selve veien, kommer etablering av 

et permanent massedeponi, fyllinger og midlertidig rigganlegg. Det skal også legges til rette for naturlig 

revegetering ved å tilføre vekstmasser på massedeponiet. Det samme gjelder andre arealer med 

midlertidige arealbeslag. Naturlig revegetering vil på sikt redusere de negative konsekvensene av tiltaket. 

Tiltaket vil medføre arealbeslag i beiteområder for elg og annet vilt. På denne strekningen kan vilt gå 

uhindret under den ca. 110 m lange brua over Moelva. Påkjørselsfrekvensen vil ikke nødvendigvis øke i 

forhold til i dag, selv om hastigheten blir større. Sikten på ny E6 blir bedre enn på dagens E6, noe som 

vil redusere faren for påkjørsler.  

Avrenning fra veien og ev. tunnelvask vil medføre forurensning i driftsfasen. Ved bruk av salt i 

vinterhalvåret vil forurensningsbyrden bli større enn hvis det ikke saltes. Samlet forventes liten negativ 

konsekvens for naturmiljø i sone 3.  
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Tabell 7-11. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 3.  

Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

Undertema Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

Flora og vegetasjon Liten Middels negativt Liten negativ Vellykket revegetering 

forutsatt 

Fugl og pattedyr Liten Lite negativt Liten negativ Tilstrekkelig åpning 

under bru til at elg og 

annet vilt kan krysse 

Akvatisk miljø Liten til middels Lite til middels negativt Liten negativ Rensing av driftsvann 

fra tunnel forutsettes 

Samlet konsekvens sone 3 Liten negativ 

- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Det bør settes opp viltgjerde/sikkerhetsgjerde ved tunnelåpningene for å redusere faren for 

påkjørsler når en kommer ut av en mørk tunnel med dårlig sikt til sidene. 

• Ved revegetering må det kun benyttes stedegne toppmasser med frø og andre plantedeler. Det 

må ikke tilføres jordmasser fra andre steder enn inngrepsstedet da dette kan føre til at fremmede 

og uønskede arter introduseres til området. 

• Eksisterende vegetasjonssone (kantvegetasjon) langs elv skal bevares.  

7.4.6 Sone 4: Geisvik nord – Hamnvik - verdier og virkninger 

Verdier 

På denne strekningen dominerer løvskogsvegetasjon med bjørk som dominerende treslag. På de høyeste 

partiene av traseen er det for det meste treløse, nakent berg med skrinn vegetasjon i forsenkningene. 

Denne vegetasjonen er av liten verdi i naturmangfoldsammenheng. Området er påvirket av menneskelig 

aktivitet i veier, forsvarsanlegg, boliger og gårdsbruk. Det går også en kraftlinje gjennom området. 

Området vest for planlagt vegtrasé er et mulig beiteområde for elg. Løvskogen er et viktig hekkeområde 

for spurvefugl. Det er ingen kjente hekkeområder for rovfugl. Samlet verdi for naturmiljø er vurdert som 

liten i sone 4.    

Virkninger i anleggsfase 

Ved gravearbeider og flytting av jordmasser vil det være en fare for at fremmede arter spres. Dette er 

ikke ønskelig da slike arter kan være skadelige fordi de kan fortrenge det stedegne naturmangfoldet. 

Samlet forventes det at anleggsfasen vil gi lite negativt omfang på naturmangfold i sone 4. 

 

 

Figur 7-13. Verdikart for sone 3.   

Virkninger i driftsfase 

Bygging av veien vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på arealer som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl. Med utgangspunkt i kunnskapen som foreligger, er det liten grunn til å tro at tiltaket 

medfører arealbeslag i områder som brukes som hekkeområde for rovfugl eller andre arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse.  

Den nye veitraseen vil gå lenger øst enn dagens trase på den sørligste delen av traseen. Dette vil føre til 

mindre trafikk gjennom de skogkledte områdene ned mot sjøen, som igjen vil medføre mindre 

barrierevirkning for elg og andre pattedyr mellom de mest attraktive beiteområdene i sone 4. Samlet 

forventes liten negativ konsekvens for naturmiljø i sone 4.  

Tabell 7-12. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 4.  

Sone 4: Geisvik nord - Hamnvik 

Undertema Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

Flora og vegetasjon Liten Lite negativt Liten negativ Vellykket revegtering og 

forsvarlig håndtering av 

jordmasser som inneholder 

uønskede arter er forutsatt 

Fugl og pattedyr Liten Lite negativt Liten negativ  
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Akvatisk miljø Liten til 

middels 

Lite negativt Liten negativ  

Samlet konsekvens sone 4 Liten negativ 

- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• Svartelistearten tromsøpalme er registrert langs veien mellom Geisvik og Kvalvika. Dette er en 

fremmed art som har stor spredningsevne, og som derfor kan fortrenge det naturlige biologiske 

mangfoldet. Dersom det gjennom en miljørisikovurdering vurderes å være fare for at uønskede 

arter spres, skal det iverksettes tiltak for å hindre dette (jf. Statens vegvesen rapport nr. 387,  

7.4.7 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik - verdier og virkninger 

Verdier 

Det er stort sett kulturmark mellom dagens E6 og sjøen, men på enkelte partier går veifyllingen ned til 

sjøen. Det er sparsomt med naturlige strandengvegetasjon i strandsonen. Det er finnes likevel små 

forekomster av typiske strandengplanter. Det er ingen arealer som er så store at de avgrenses som egen 

naturtype (strandeng). Strandsonen og gruntområdene utenfor er viktig for vadere, måker og dykkender 

og andre arter knyttet til det marine miljøet. Blant annet er de rødlista fuglene sjøorre (VU), horndykker 

(VU), makrellterne (EN), fiskemåke (NT), svartand (NT) registert i nærheten av planområdet.  Oter (VU-

sårbar) forekommer sannsynligvis i elvene og i sjøen i planområdet.  

Elvegårdselva er et vernet vassdrag. Den lakseførende strekningen i Elvegårdselva er litt over 4 km. 

Gytebestandsmålet har blitt oppnådd med god margin de siste fire årene. Flomålet går mer enn 200 m 

oppstrøms utløpet i sjøen. Den nedre delen av elva har dermed ikke verdi som gyteområde for anadrom 

fisk eller elvemusling. Ved Elvegårdselva er veien lagt på ganske store fyllinger som dekker mye av det 

gamle utløpsområdet. Nedstrøms brua er det gravd ut en dyp renne. Det er derfor lite igjen av den 

naturlige dynamikken som opprinnelig var i dette deltaområdet.  

I Medbyelva er det potensial for anadrom fisk, men trolig ingen fast bestand. Elva har dårlig tilstand 

grunnet avrenning fra forsvarsanlegg. Utløpsområdet er påvirket av erosjonssikring og dagens E6. Samlet 

verdi for naturmiljø er vurdert som middels til stor i sone 5.    

Virkninger i anleggsfase 

I forbindelse med arbeid med bruene over Medbyelva og Elvegårdselva vil det bli noe avrenning fra 

anleggsvirksomheten. For eksempel kan jord og kjemikalierester fra bygningsmaterialer og maskinene 

som benyttes gå ut i vassdraget. Da arbeidet skal foregå i utløpsområdene vil ikke dette påvirke livet i 

vassdragene i nevneverdig grad. Sedimenter som avsettes i utløpsområdet vil vaskes bort av tidevannet. 

Arbeid i og ved elvene vil ikke være til hinder for oppvandrende fisk, og det vil heller ikke skade oppvekst 

eller gyteområder. 

Da det finnes fremmede arter på strekningen, er det fare for spredning i forbindelse med anleggsarbeid. 

Samlet forventes det at anleggsfasen vil gi lite negativt omfang på naturmangfold i sone 5. 

 

 

 

 

Figur 7-14. Verdikart for sone 5.  

Virkninger i driftsfase 

Den nye veien vil gå noe lenger vest enn dagens vei, noe som medfører at bruene over Medbyelva og 

Elvegårdselva flyttes lenger ut i utløpsområdet. I tillegg vil veien bli lagt på fylling ut i sjøen ved Medby. 

Det er planlagt å ta vare på massene ved Medbyelva og Medby som ellers hadde blitt beslaglagt av 

fyllingene. Etter at arbeidet med fyllingene er avsluttet skal stein og sandmassene legges på utsiden av 

fyllingene for å gjenskape strandsonen. Dette vil minske bortfallet av de begrensede fjæreområdene 

som er igjen i sone 5. 

Samlet forventes liten til middels negativ konsekvens for naturmiljø i sone 5.  

Tabell 7-13. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 5. 

Sone 5: Hamnvik - Elvegård 

Undertema Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

Flora og vegetasjon Liten Middels negativt Liten til 

middels 

negativ 

Revegetering der det er naturlig 

vegetasjon og forsvarlig 

håndtering av jordmasser som 

inneholder uønskede arter er 

forutsatt 
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«Flytting» av strandsone 

forutsettes 

Fugl og pattedyr Liten til 

middels 

Lite negativt Liten negativ «Flytting» av strandsone 

forutsettes 

Akvatisk/ marint 

miljø 

Stor Lite negativt Middels 

negativ 

«Flytting» av strandsone 

forutsettes 

Samlet konsekvens sone 5 Liten til 

middels 

negativ 

-/-- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

• For å kompensere for de negative konsekvensene av ytterligere arealbeslag i deltaområdet, 

foreslås det å fjerne «kanaliseringen» i utløpet av Elvegårdselva. På denne måten kan noe av den 

opprinnelige dynamikken i deltaområdet gjenopprettes. 

• Strand utenfor veifyllinger i strandsonen skal reetableres ved å ta vare på massene som ellers ville 

a blitt beslaglagt av fyllingene, for så å legge dem på utsiden av fyllingen ved endt anleggsperiode. 

• Eksisterende vegetasjonssone (kantvegetasjon) i elva skal bevares så langt det er mulig. Ev. 

revegeteres der det er mulig dersom den blir beslaglagt.  

• Dersom det gjennom en miljørisikovurdering vurderes å være fare for at uønskede arter spres, 

skal det iverksettes tiltak for å hindre dette. 

7.4.8 Usikkerhet 

En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdier for fagtema. Dette danner grunnlaget for 

fastsetting/vurdering av konsekvensgrad. Verdivurderingene gjøres på bakgrunn av egne befaringer, 

tidligere utredninger og kartlegging, informasjonsinnhenting gjennom databaser og internett, samt 

samtaler/ annen korrespondanse med ressurspersoner, samt fastsatte kriterier for verdisetting (2014). 

Dette gir et godt grunnlag for verdivurderinger. Likevel kan det være enkelte momenter som ikke fremgår 

av datainnhentingen og som derfor ikke inkluderes i utredning. Enkelte kilder kan også gi 

ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon, uten at dette registreres/oppdages av utreder. 

Samtidig gjør utrederne skjønnsmessige vurderinger av områdene, og verdiene kan derfor være 

avhengige noe av utreder. Dette er feilkilder som kan medføre usikre og ukorrekte verdivurderinger av 

områdene.  

Ved gjennomføring av omfangsvurderingene er det usikkerheter knyttet til den endelige utformingen av 

tiltaket. Veilinjen er fastsatt, men det er usikkerheter knyttet til bl.a. enkelte momenter og bestanddeler 

som vegfyllinger, skjæringer, etc.   

7.4.9 Samlet vurdering for tema naturmangfold 

Bygging av veien vil medføre arealbeslag og forstyrrelser i skogsområder som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl, men vil ikke medføre arealbeslag i kjente hekkeområder for rovfugl eller andre arter 

av nasjonal forvaltningsinteresse.  

Driftsvann fra tunnel i anleggsfasen skal renses før utslipp til vassdrag. Det anses ikke nødvendig med 

tiltak utover rensning av tunnelvann før utslipp til vassdrag og sjø, ei heller bruk av siltgardin ol. i 

sjø/vassdrag. Bruk av siltgardiner ol. vil trolig bare øke sedimentasjon lokalt. Etablering av fangdammer 

ol. vil medføre store arealinngrep. Det er ikke grunn til å tro at utslipp av tunnelvann og avrenning fra 

anleggsarbeidene vil føre til permanente endringer på økosystemnivå. I forhold til vannforskriften §12 

anses ikke tiltakene å redusere vannforekomstenes økologiske tilstand.  

Bygging av ny E6 medfører forholdsvis store arealbeslag i skogsområder som er relativt lite berørt (sone 

1 og 3) Det skal legges til rette for naturlig revegetering på områder med midlertidige arealbeslag og 

deponiområder. Naturlig revegetering vil på sikt redusere de negative konsekvensene av tiltaket. 

Myrområder som avskjæres av veien, vil få endret vannbalanse. Dette bidrar til at klimagasser (karbon, 

metan og lystgass) frigjøres. Inngrep i myr har derfor en negativ klimaeffekt. Både nasjonale og 

internasjonale føringer sier at slike inngrep skal reduseres. Det må være et mål i prosjektet å redusere 

inngrep i myr til et minimum.  

Veianlegget vil gjøre det noe vanskeligere for vilt til å trekke øst-vest. Veien vil medføre fare for 

viltpåkjørsler, men påkjørselsfrekvensen vil ikke nødvendigvis øke i forhold til i dag pga. av rettere veilinje 

og krav til siktrydding langs veien. Vilt kan etter utbygging krysse trygt over tunnelen (sone 2) og under 

bru over Moelva (sone 3). 

Bygging av veien vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på arealer som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl. Det er ikke kjent at hekkeområder for rovfugl eller andre arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, med unntak av et mulig reir i Ramnuran (sone 1), blir berørt. 

Det er registrert fremmede plantearter langs traseen. Slike arter kan fortrenge det stedegne 

naturmangfoldet. Tiltak skal iverksettes dersom faren for spredning av fremmede arter vurderes å være 

stor.  

I forbindelse med arbeidet med bruene over Medbyelva og Elvegårdselva vil det bli noe avrenning fra 

anleggsvirksomheten. Da arbeidet skal foregå i utløpsområdene vil ikke dette påvirke livet i vassdragene 

i nevneverdig grad.  Arbeidet vil ikke være til hinder for oppvandrende fisk, og det vil heller ikke skade 

oppvekst- eller gyteområder. 

Veitraseen legges noe lenger vest enn dagens vei i sone 5. Bruene over Medbyelva og Elvegårdselva må 

derfor flyttes lenger ut i utløpsområdene og veien legges på fylling ut mot sjøen ved Medby. Reetablering 

av strandsone på utsiden av disse inngrepene vil minske bortfallet av de begrensede fjæreområdene i 

området og dermed konsekvensen av tiltaket. 

Samlet sett vil ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten til middels negativ konsekvens for 

naturmangfold. 

Tabell 7-14. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema naturmangfold. 

Fagtema naturmangfold Alternativ 0 Ny trasé 

Sone 1 0 - 

Sone 2 0 - 

Sone 3 0 - 

Sone 4 0 - 

Sone 5 0 -/-- 
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Samlet konsekvens Ubetydelig Liten til middels negativ 

Strider mot nasjonale mål*  Ja – inngrep i myr 

Rangering** 1 2 
*Markeres med ja, der det er relevant  

**1=best 

7.4.10 Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Det er i det følgende gjort en vurdering i samsvar med kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Dette 

omfatter vurdering av kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, økosystem-tilnærming, samlet 

belastning, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og metoder. 

Nml. § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet. 

Informasjon om naturmangfold som er innhentet i forbindelse med denne saken vurderes å være 

tilstrekkelig til å konkludere med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok i denne saken.  

Om § 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Det kan ikke sees noe potensial for at tiltaket kan medføre omfattende, utforutsatte miljøkonsekvenser 

utover det som er vurdert i denne rapporten. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 

Om § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for. 

Veien vil påvirke myrområder. Slike naturområder er under press grunnet nedbygging i forbindelse med 

infrastrukturprosjekter, boligbygging, industri, landbruksaktivitet m.m. Dette gjelder både på landsbasis 

og i denne regionen. Bygging av ny E6 vil føre til ytterligere nedbygging, og dermed øke den samlede 

belastningen. 

Veien vil føre til utbygging i strandsonen. Dette vil være med på å øke den samlede belastningen. Det er 

positivt at det skal gjennomføres avbøtende/kompenserende tiltak i strandsonen som minimerer 

bortfallet av strandarealer. 

Om § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bære av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

skal dekkes av Statens vegvesen. 

Om § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

Tiltaket vil bli gjennomført med bruk av mest mulig skånsomme metoder og teknikker for å minimere 

skadene på miljøet. Det er i tillegg forutsatt og foreslått flere avbøtende tiltak som skal/kan gjennomføres 

for å begrense skadene på berørte naturområder. Tiltakene som velges skal omtales i YM-planen i 

forbindelse med byggeplanen. Statens vegvesen er ansvarlig for at dette blir gjennomført. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

7.5.1 Definisjon av tema og influensområde 

Formålet med utredningen er å avdekke og redegjøre for virkningene det nye veganlegget har på 

kulturminner og kulturmiljø på strekningen Stormyra – Bjerkvik både i anleggsfase og driftsfase. 

Utredning for fagtema kulturminner og kulturmiljø er utarbeidet i henhold til krav om 

konsekvensutredning etter Statens vegvesens håndbok V712 i planprogrammet. 

I anleggsfasen vil alle inngrep i kulturminner under bakken være å regne som permanente, det samme 

gjelder kulturminner som blir permanent tildekket av fyllinger og jordmasser. Disse vil derfor bli omtalt 

under driftsfase.  

Planområdet omfatter det totale området som er direkte knyttet til tiltaket og er felles for de ulike fagene 

i konsekvensutredningen.   

Planområdet er delt inn fem soner. I henhold til V712 betegner delområder «mindre og enhetlige områder 

innenfor planområdet/influensområdet». For fagtema kulturminner og kulturmiljø er det dagsonene 

inkludert tunnelpåhugg på strekningen vurdert. Tunnel (sone 2) er ikke vurdert.  

Influensområdet er definert som området hvor kulturhistoriske verdier kan bli direkte eller indirekte 

berørt av de planlagte tiltakene. Størrelse på influensområdet vil avhenge av tiltakets synlighet utover 

planområdet. Det er tatt utgangspunkt i en relativt stort influenssone for å kunne vurdere visuell 

påvirkning av tiltaket som skal gjennomføres. På grunn av at landskapet er svært bratt i store deler av 

planområdet, vil avstand også vurderes i høydemeter. 

7.5.2 Kunnskapsgrunnlag 

I utredningen er metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 brukt for å vurdere verdi, omfang og 

konsekvens. I tillegg er veiledere for vurdering av kulturhistorisk verdi benyttet (Riksantikvaren 2004). 



E6 Stormyra - Bjerkvik: Konsekvensutredning 

35 

 

Kunnskap om temaet i området er hentet fra eksisterende databaser og rapporter, samt 

fotodokumentasjon fra digitalt arkiv. Det ble foretatt befaring i planområdet 29. og 30. august. 

 

7.5.3 Sone 1: Stormyra – Ramnuran - verdier og virkninger 

Verdier 

I utkanten av Stormyra i nord er det en moreneterrasse. I forbindelse med §9-undersøkelse til dette 

planarbeidet er det gjort funn av en automatisk freda kullfremstillingsanlegg med en stor synlig kullgrop 

(ID 221620). Kullgropa er datert til overgangen yngre jernalder/ middelalder. Skogsveg fra Linstrand til 

Heggehola ble bygget under krigsårene. Vegen har lokalhistorisk verdi. Samlet verdi for kulturminner og 

kulturmiljø er vurdert som liten til middels i sone 1.  

Virkninger i driftsfase 

I sone 1 vil planlagte tiltak følge nedre kant av moreneterrasse med det automatisk freda 

kullfremstillingsanlegget (ID 221620), for så å skjære seg oppover i terrenget med en dobbel skjæring til 

en kommer opp i dalen med myrene ovenfor Linstrand. Tiltaket vil ikke direkte berøre det freda 

kulturminnet, men kulturminnet vil være sårbart i anleggsfasen. Det skal settes opp gjerde rundt 

kulturminnet før anleggsfasen begynner. I driftsfasen vil det bli noe visuelt forringet ved at den nye vegen 

vil ligge noe tettere på enn dagens E6. Skogsvegen vil i anleggsfasen få en brå avslutning, da tiltaket skal 

gå i fylling over myra. I driftsfasen vil det i midlertid være etablert en undergang her, slik at en kan 

fortsette å bruke skogsvegen og ta ut ved på andre sida av fyllinga. Samlet forventes ubetydelig til liten 

negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i sone 1.  

Tabell 7-15. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 1.  

Sone 1: Stormyra - Ramnuran 

Kulturminner/ - 

miljø 

Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

 Liten til 

middels 

Intet/lite negativt 0/-  

Samlet konsekvens sone 1 Ubetydelig/liten 

negativ 

0/- 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det skal settes opp gjerde rundt den automatisk freda kullgropa ved Stormyra før anleggsfasen starter, 

for å unngå at den blir berørt av anleggsvirksomheten. 

7.5.4 Sone 2: Ramnuran – Høgda - verdier og virkninger 

Tiltaket vil ikke berøre automatisk freda kulturminner eller nyere tids kulturminner, da det går i tunnel i 

denne sonen. 

7.5.5 Sone 3: Høgda – Geisvik nord - verdier og virkninger 

Verdier 

Ved Høgda skal det være flere krigsminner i form av depot for den franske fremmedlegionen anlagt under 

slaget om Narvik i 1940. En ansamling med krigsminner slik som her er representative for minner etter 

slaget om Narvik, og er lett tilgjengelige og «lesbare». De ligger i sin opprinnelige kontekst, og har lokal 

og regional opplevelses- og kunnskapsverdi. Kulturminnene har lokal- og regionalhistorisk opplevelses- 

og kunnskapsverdi. Samlet verdi for kulturminner og kulturmiljø er vurdert som liten til middels i sone 

3. 

Virkninger i driftsfase 

I denne sonen vil vegtraséen komme fra tunnel og inn på en større fylling ovenfor/øst for Høgda. Derifra 

vil den gå over i en bru over massetaket ved Moelva. Tiltaket vil ikke fysisk berøre noen av krigsminnene 

som er registrert her hverken i anleggs- eller driftsfasen, og avstanden og høydeforskjellen mellom 

kulturmiljøet ved Høgda og tiltaket er så stort at det er vurdert til at kulturmiljøet blir liggende utenfor 

influenssonen. Samlet forventes ubetydelig konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i sone 3.  

Tabell 7-16. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 3. 

Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

Sone  Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Sone 3 Middels  Intet  0  

Samlet konsekvens sone 3 Ubetydelig 

0 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det vil være heldig om krigsminnene ved Geisvik blir merket/ inngjerdet med bånd før anleggsfasen, for 

å unngå at de blir skadet. Dette kan trolig Nordland fylkeskommune være behjelpelig med. 

7.5.6 Geisvik nord - Hamnvik: verdier og virkninger 

Verdier 

Traséen går her i et svært bratt høytliggende terreng med mye bart fjell. Det er ikke registrert 

kulturminner her. 

7.5.7 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik - verdier og virkninger 

Verdier 

To eldre landkar i Medbyelva har lokal opplevelsesverdi og kunnskapsverdi. Under befaring ble disse 

brukt til brufundament for anleggsbru over Medbyelva i forbindelse med anleggelse av ny bru på E6.  

Et tun på Medby Søndre inkluderer flere bygninger av ulik alder fra etterkrigstiden og frem til i dag. 

Husene på tunet har behold sin kontekst og autentisitet. De eldste husene har bevart sitt opprinnelige 

arkitektoniske uttrykk fra de ble bygget etter andre verdenskrig. Tunet er vurdert å ha kulturhistorisk 

verdi, da særlig lokalhistorisk opplevelses- og kunnskapsverdi.  
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Et tun på Medby Nordre har eldre bygninger, men de er ikke SEFRAK-registrerte. Tunet er vurdert å ha 

kulturhistorisk verdi, da særlig lokalhistorisk opplevelses- og kunnskapsverdi.  

Langs Medbystranda er det fire eldre naust. Tre av naustene ligger like øst av renseanlegget. Naustene 

ligger i tilknytning til bebyggelse, i forlengelsen av innmarka i området, og representerer 

kulturlandskapet til den såkalte «fiskarbonden» som vi har langs kysten. Kulturmiljøet har en lokal og 

regional kunnskaps- og opplevelsesverdi.  

Oppstrøms dagens E6 bru over Elvegårdselva finnes to bevarte landkar. Det er ikke kjent når brua ble 

fjernet men det skjedde etter 1950. Kulturminnet har stor opplevelsesverdi og lokal og regional 

kunnskapsverdi.  

Samlet verdi for kulturminner og kulturmiljø er vurdert som middels i sone 5. 

Virkninger i driftsfase 

I denne sonen vil tiltaket fysisk påvirke naustmiljøet og landkarene ved Elvegårdselva som er vurdert til 

å ha kulturhistorisk verdi. Den ene delen av naustmiljøet vil bli fjernet ved at den nye vegen skal gå i 

fylling ut over dagens strandlinje. Som et avbøtende tiltak vil det bli etablert et nytt naustområde sør for 

Medbyelva. Det er vurdert til at dette ikke har positiv innvirkning på kulturmiljøet, da det vil bli fjernet 

fra sin kontekst i fjæra lenger nord, og satt opp et annet sted hvor de ikke vil ha kontakt med strandlinja 

på samme måte, men på fylling med kai. 

Reguleringsplanen legger opp til at de gamle landkarene ved Elvegårdselva blir benyttet som fundament 

til midlertidig bru mens ny E6 bru blir bygget ved strandlinja (Baileybru). Etter endt anleggsfase skal en 

reetablere den gamle brua med lignende brukonstruksjon i tre. Dette vil være positivt for kulturminnet, 

da det vil få styrket opplevelsesverdi. 

Tiltaket vil ha visuell påvirkning på begge tunmiljøa ved Medby Søndre og Nordre. De to tuna vil få en 

større barriere mellom seg og strandlinja og vil ikke lenger være så godt lesbart som del av «fiskarbonde» 

-landskapet. Opplevelsesverdien vil bli forringet. 

Samlet forventes middels til stor negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i sone 5. 

 

Tabell 7-17. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 5.  

Sone 5: Hamnvik - Bjerkvik 

Sone  Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 
Sone 5 Middels Stort negativ --/---  

Samlet konsekvens sone 5 Middels til stor 

negativ 

--/--- 

 

7.5.8 Samlet vurdering for tema kulturminner 

Tiltaket med ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik i Narvik kommune er delt inn i fem soner, der en av 

sonene består av en lang tunnel. Det er vurdert verdi, tiltakets omfang og konsekvens for kulturminner 

og kulturmiljø i dagsonene. Det er registrert kulturminner og –miljø i tre av dagsonene, sone 1, 3 og 5. 

Tiltaket vil ha ubetydelig konsekvens for kulturminnene i sone 3 og ubetydelig til liten negativ konsekvens 

for kulturminnene i sone 1. De største negative konsekvensene vil bli i sone 5 mellom Hamnvik og 

Elvegård. Her vil tiltaket medføre at to av kulturmiljøene blir direkte berørt. Den ene delen av naustmiljøet 

vil bli fjernet ved at den nye vegen skal gå i fylling ut over dagens strandlinje. 

Til tross for at tiltaket kun har negativ konsekvenser for sone 1 og 5 er den samlede konsekvensen for 

tiltaket fra Stormyra til Bjerkvik vurdert til liten-middels negativ (-/--). Dette er gjort på bakgrunn av 

antall soner med registrerte kulturminner (tre av fem), samt den samla konsekvensen for 

kulturminnene/-miljøene innenfor disse sonene. 

Tabell 7-18. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema kulturminner. 

Fagtema kulturminner Alternativ 0 Ny trasé 

Sone 1 0 0/-  
Sone 3 0 0 

Sone 4 0 0 

Sone 5 0 --/--- 

Samlet konsekvens 0 Liten til middels 

negativ 

-/-- 

Strider mot nasjonale mål*   

Rangering** 1 2 

 

7.6 Naturressurser 

7.6.1 Definisjon av tema og influensområde 

I fastsatt planprogram for E6 Stormyra - Bjerkvik er tema naturressurser definert etter Håndbok V712. 

Konsekvensanalyse av reindrift, landbruk og masseuttak (georessurser) er beskrevet i planprogram.  

Størrelsen på influensområdet varierer fra fagtema til fagtema. Influensområdet for naturressurstema 

landbruk og mineralressurser ligger i dette prosjektet hovedsakelig innenfor arealet definert som 

planområdet. Flere årtidsbestemte funksjonsområder for reindrift ligger utenfor planområdet, og derfor 

regnes i prinsippet hele Gielas reinbeitedistrikt som influensområde for reindrift. Det er tatt hensyn til 

dette i vurderingene.  

7.6.2 Kunnskapsgrunnlag 

Verdivurderinger er gjort med utgangspunkt i egen befaring av området (20. - 21. juni 2016), tidligere 

utredninger, merknadsbehandling for planprogram (høringsuttalelser), offentlige databaser, inkl. 

reindriftskart, samt informasjon fra lokale og regionale myndigheter og andre ressurspersoner.  

Fagområdet naturressurser er ikke vurdert eller beskrevet i forprosjekt. Informasjon fra kommune, 

høringsuttalelse, offentlige datakilder og egen befaring i planområdet gir et godt informasjonsgrunnlag.   

Landbruks- og naturforvaltningsavdelingen i Ballangen og Narvik kommuner (interkommunal samarbeid) 

har vært delaktige i formidling av informasjon om kjent skog-, beite- og jordbruksressurser innenfor 

planområdet. I tillegg foreligger det oppdatert informasjon om jordsmonn i NIBIO sine innsynsløsninger 

for Narvik kommune og planområdet.  
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Gielas reinbeitedistrikt har gjennom møter og befaring med SVV vært delaktig i formidling av informasjon 

reindrift i og rundt planområdet. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt.  

7.6.3 Sone 1: Stormyra – Ramnuran – verdier og virkninger 

Verdier 

Deler av planområdet inngår i et større område brukt til vinterbeite for rein (seinvinterbeite). To trekkleier 

finnes, henholdsvis innenfor og like utenfor planområdet ved Stormyra og Kleivmyra. Per i dag har 

området rundt Stormyra begrenset funksjon for reindrift da store deler av området inngår i ny 

infrastruktur.  

Innenfor planområdet er det registrert 10,6 daa med fulldyrket jord ved Linstrand. Jordkvaliteten er god. 

Flere utmarksarealer innenfor sone 1 egner seg til oppdyrking til fulldyrket jord, men består i dag av 

skog, myr og annen utmark. Det finnes produktiv skog innenfor planområdet i sone 1. Grunnet relativt 

store arealer med myr og fastmark mellom skog, samt delvis utfordrende topografi/terreng er det knyttet 

utfordringer til drift. Boniteten i den produktive skogen er av lav og middels grad. Planområdet inngår i 

et større areal som registrert som utmarksbeite. Samlet har sone 1 middels verdi for naturressurser.  

 

Figur 7-15. Verdikart for sone 1.  

Virkninger i anleggsfase 

De største utfordringene knyttet til anleggsfasen vil være forstyrrelse av rein og beslag av 

funksjonsområder, trekklei og vinterbeite. Arbeidene vil gå over flere år og vil medføre forstyrrelser for 

rein når den er i området. Spesielt vil aktiviteten medføre barrierevirkning for rein som trekker sørover 

over E6. Grunnet nylig etablert infrastruktur på Stormyra er det usikkert hvordan rein vil reagere og 

hvorvidt den trekker over Stormyra som tidligere eller ikke. Anleggsarbeidet og etablering av ny vegtrasé 

vil medføre problemer for skogdrift. Spesielt vil anleggelse av ny vegtrasé medføre barrieredannelse da 

eksisterende traktorveg fra Seines til Skåvåsmyra krysses av ny veg. Samlet forventes det at tiltakets 

anleggsfase vil gi middels negativt omfang på naturressurser i sone 1. 

Virkninger i driftsfase 

Ny veg vil virke som en barriere for rein som trekker ned mot Stormyra. Det er planlagt å etablere fyllinger 

i sone 1 med helning 1:10 i områder egnet for viltkrysning. Dette vil medføre mindre vanskeligheter for 

rein som trekker ned fra fjellet. Trafikkmengden på gamle E6, øst for rundkjøring på Stormyra vil 

reduseres grunnet ny veg fra Hålogalandsbrua. Dette vil redusere skremselseffekten trafikk har på rein i 

dette området. Grunnet dagens situasjon med pågående utbygging på Stormyra og i Øyjordaområdet vil 

ikke planlagt ny E6 være utslagsgivende for reduksjon av funksjonsområder for rein. 

Planlagt tiltak vil medføre permanent beslag av skogareal med skog av lav og middels bonitet. 

Eksisterende traktortrasé fra Seines til Skåvåsmyra er planlagt oppgradert til ny driftsveg. Det er planlagt 

en kulvert under ny E6 hvor bl.a. anleggsmaskiner skal kunne ta seg frem. Ny veg vil også kunne åpne 

for ev. nydyrking av områder med potensial for oppdyrking. Tiltak vil ikke beslaglegge jordbruksareal i 

drift, men vil beslaglegge areal med potensial for oppdyrkning. Ca. 85 daa med potensial for oppdyrkning 

vil bli omdisponert/beslaglagt av planlagt tiltak. Samlet vil konsekvensgraden være liten til middels 

negativ for naturressurser.  

Tabell 7-19. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens for sone 1 mellom Stormyra og Ramnuran.  

Sone 1: Stormyra - Ramnuran 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

1-1 Stormyra – Ramnuran øst Middels Lite til middels 

negativ 

-/-- Avbøtende tiltak er 

planlagt 

1-2 Linstranda Middels Intet 0  

1-3 Stormyra – Ramnuran vest Liten Lite positivt 0/-  

1-4 Stormyra Middels Middels 

negativt 

-- Avbøtende tiltak er 

planlagt. Avbøtende 

tiltak kan redusere 

konsekvens. 

Samlet konsekvens sone 1 Liten til middels 

negativ 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det bør opprettes kontakt med skogeiere for utforming av ny skogsveg og kulvert under ny E6. 

Anleggsarbeid bør, og spesielt om vinteren, ta hensyn til reindrifta. Det bør etableres god kontakt mellom 

anleggsstab/ byggeledelse og reinbeitedistriktet for å utveksle informasjon om aktivitetsplaner og for å 
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kunne tilpasse seg til hverandre og for å redusere ulempene. Det er allerede foreslått å etablere slake 

helninger langs fyllinger for å hensynta rein. Ved større høydeforskjeller kan helningsgrad 1:4 vurderes.  

7.6.4 Sone 2: Ramnuran – Høgda - verdier og virkninger 

Verdier 

Deler av planområdet inngår i et større areal brukt til vinterbeite for rein. En mindre del av planområdet 

inngår i et større areal brukt til høstvinterbeite. Flere jordbruksareal ligger innenfor planområdet i sone 

2 langs eksisterende E6 ved Geisvik. Ca. 10 daa med fulldyrket jord ligger innenfor plangrensen. I tillegg 

til den allerede oppdyrkete jorden finnes det areal med skog og myr (utmark) som egner seg til 

oppdyrking til fulldyrket jord.   

Mellom Ramnuran og Høgda finnes det arealer med produktiv skog med hovedvekt av løvskog av middels 

bonitet. Flekkvise innslag av barskog av middels bonitet forekommer. Et begrenset areal med løvskog av 

høy bonitet finnes ved Koftvika. Topografien medfører utfordringer for tilgang til skogen. Ingen 

kjøretraséer til skog er avmerket i kart. Planområdet inngår i et større areal som registrert som 

utmarksbeite. Samlet har sone 2 middels verdi for naturressurser.  

 

Figur 7-16. Verdikart for sone 2.  

Virkninger i anleggsfase 

Anleggsfasen omfatter driving av tunnel og arbeid med tunnelportaler. Arbeidet vil medføre støy og vil 

ha en skremselseffekt på rein som eventuelt oppholder seg i området. Reinen antas å trekke vekk fra 

området under anleggsfasen. Det vil være behov for rydding av skog i forbindelse med tunnelarbeid. 

Planlagte tiltak vil ikke påvirke jordbruksressurser.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite negativt omfang på naturressurser i sone 2.  

Virkninger i driftsfase 

Tunnelportalene vil være 20 – 40 meter brede og det vil ikke forekomme skjæringer inn mot 

tunnelinngangen, noe som reduserer sjansen for at rein vil bli skremt inn i tunnel. Trafikken på den nye 

vegen vil medføre en del støy som igjen kan påvirke vilt og tamrein negativt. Samlet forventes det at 

tiltaket gir ubetydelig til liten negativ konsekvens.  

Tabell 7-20. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 2. 

Sone 2: Ramnuran - Høgda 

Delområder Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

2-1 Planområdet øst Middels Lite negativt -/--  

2-2 Jordbruksareal langs 

eksisterende E6 

Middels Intet 0  

2-3 Planområdet vest Liten til 

middels 

Intet 0  

Samlet konsekvens sone 2 Ubetydelig til 

liten negativ 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Anleggsarbeid bør, og spesielt om vinteren, ta hensyn til reindrifta. Det bør etableres god kontakt 

mellom anleggsstab/ byggeledelse og reinbeitedistriktet for å utveksle informasjon om aktivitetsplaner 

og for å kunne tilpasse hverandre for å redusere ulempene.  

7.6.5 Sone 3: Høgda – Geisvik nord - verdier og virkninger 

Verdier 

Deler av planområdet inngår i et større areal brukt til vinterbeite for rein. Grunnet eksisterende 

infrastruktur, industri og annen menneskelig påvirkning, samt til dels vanskelig terreng vurderes ikke 

planområdet av særlig verdi for rein.  

Små areal med innmarksbeite finnes innenfor planområde i sone 3, langs eksisterende E6. Innmarksbeite 

har potensiell for opparbeiding til fulldyrket areal. Utenfor planområdet finnes det flere areal med 

fulldyrket jord. Mindre areal med fulldyrket jord grenser inngår også i planområdet.  

Innenfor planområdet finnes det skog middels bonitet. I tillegg finnes det mindre areal med løvskog av 

høy bonitet sammenklemt bl.a. mellom adkomstveg til masseuttak og Moelva. I skogen finnes det 

plantefelt av gran, samt naturlig bjørkeskog. Utenfor skog med tilgang fra kjøretrasé gjør topografien 

driftsforhold vanskelig. Planområdet inngår i et større areal som registrert som utmarksbeite. 

Masseuttaket i Geisvika er i NGU sin innsynsløsning for pukk og grus beskrevet som viktig på kommunalt 

nivå. Samlet har planområdet i sone 3 liten til middels verdi for naturressurser.  
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Virkninger i anleggsfase 

Planlagte tiltak i anleggsfasen vil i hovedsak berøre skogressurser. Etablering av vegtrasé vil medføre 

behov for hogst og rydding av skog. Eksisterende traktorveg utbedres og forelenges og det etableres en 

kulvert under ny E6. Utbedring og forlengelse av eksisterende traktorveg/driftsveg vil være ca. 200 meter.  

I forbindelse med arbeid på og ved brukar og ny veg vil det bli anlagt midlertidige tilkomstveger fra 

eksisterende masseuttak. For tilkomst til sørlig brukar vil det være nødvendig med hogst og rydding av 

skog. Veg vil bli tilbakeført etter endt anleggsarbeid.  

Støy fra anleggsarbeid og menneskelig tilstedeværelse vil skremme rein som ev. holder til i området.  

Utvidelse av eksisterende E6 er planlagt på statens eiendom og det er ikke planlagt tiltak i jordbruks- 

eller skogbruksområder.  

Samlet forventes det at tiltakets anleggsfase vil gi lite til middels negativt omfang på naturressurser i 

sone 3.  

 

Figur 7-17. Verdikart for sone 3.  

Virkninger i driftsfase 

Ny E6 er planlagt ved bru over Moelva og over eksisterende masseuttak. Mineralressursene vil ikke bli 

påvirket av planlagte tiltak og veg opp til masseuttak vil bli liggende under ny bru. Skog vil bli permanent 

beslaglagt som et resultat av planlagttiltak. Det antas at uttak av skog over planlagt ny E6 vil kunne skje 

med utgangspunkt i tilkomstveg til masseuttak.  

Forlengelse av traktorveg/driftsveg med kulvert under ny E6 vil være positivt for skogdrift i området. Det 

forutsettes at veg og kulvert vil være tilstrekkelig for bruk av konvensjonelt utstyr og maskiner som 

brukes til uttak av skog.  

Trafikk på ny veg, samt vegen som fremmedelement, vil kunne påvirke rein negativt og medføre at rein 

skyr området over lengre tid. Samlet forventes det at tiltaket vil gi liten til middels negativ konsekvens 

for naturressurser i sone 3. 

Tabell 7-21. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 3.  

Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

Delområder Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

3-1 Jordbruksarealer langs 

eksisterende E6 

Liten til 

middels 

Intet 0  

3-2 Masseuttak i Geisvika Liten til 

middels 

Intet 0  

3-3 Resterende naturressurser i 

sone 3 

Middels Lite til middels 

negativt 

--  

Samlet konsekvens sone 3 Liten til 

middels 

negativ 

 

Viktigste avbøtende tiltak 

Det bør opprettes kontakt med skogeier før uttak av skog. Anleggsarbeid bør, og spesielt om vinteren, 

ta hensyn til reindrifta. Det bør etableres god kontakt mellom anleggsstab/byggeledelse og 

reinbeitedistriktet for å utveksle informasjon om aktivitetsplaner og for å kunne tilpasse seg til hverandre 

for å redusere ulempene.  

Dersom det er aktuelt å bruke areal registrert som innmarksbeite til omkjøring eller riggområde ved 

anleggelse av ny bru/kulvert over Gårdselva vil areal bli tilbakeført etter endt anleggsperiode. Det skal 

opprettes kontakt med grunneier for nærmere avklaringer.  

7.6.6 Sone 4: Geisvik nord – Hamnvik - verdier og virkninger 

Verdier 

Planområdet inngår i et større område for vinterbeite for rein. Basert på naturforholdene i planområdet, 

nærhet til eksisterende E6 og vanskelig terreng, anses området å ha lav brukerfrekvens. Innenfor 

planområdet i sone 4 finnes det enkelte areal med skog av middels bonitet. De største arealene er 

hovedsakelig åpen fastmark og impediment skog. Deler av skogsarealet egner seg for oppdyrkning til 

fulldyrket jord. Samlet vurderes sone 4 å ha liten verdi for naturressurser.  

Virkninger i anleggsfase 

Tiltaket i anleggsfasen vil inkludere rydding av skog, sprengning av fjell og etablering av vegtrasé. Tiltaket 

vil trolig ikke ha noen effekt på reindrift da en eventuelt bruk er svært begrenset. Mindre skogareal vil bli 

beslaglagt.  

Omfanget i anleggsfasen vurderes som lite negativt.  
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Virkninger i driftsfase 

Tiltak vil medføre permanent beslag av mindre skogareal med skog av middels bonitet. Tiltak vil ikke 

beslaglegge jordbruksareal i drift, men vil beslaglegge areal med potensial for oppdyrkning. Ca. 21 daa 

med potensial for oppdyrkning vil bli omdisponert/beslaglagt av planlagt tiltak. Samlet forventes det at 

tiltaket vil gi liten negativ konsekvens for naturressurser i sone 4.  

 

 

 

Figur 7-18. Verdikart for sone 4.  

Tabell 7-22. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 4.  

Sone 4: Geisvik nord - Hamnvik 

Delområde Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

Sone 4 Liten Lite negativt Liten negativ 

konsekvens 

 

Samlet konsekvens sone 4   

Viktigste avbøtende tiltak 

Det bør etableres kontakt med grunneier før rydding av skog.  

7.6.7 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik -  verdier og virkninger 

Verdier 

De største jordbruksområdene i planområdet ligger innenfor sone 5, ved Elvegårdsmoen. Over 40 daa 

med fulldyrket jordbruksjord ligger innenfor planområdet. I tillegg grenser flere større områder med 

fulldyrket jordbruksjord til planområdet. Jordbruksarealet er utelukkende fulldyrket. I tillegg til allerede 

oppdyrket areal finnes det store områder innenfor og utenfor planområdet som egner seg til oppdyrking, 

men som i dag består av annet areal og/eller skog på/nær innmark. Skogressursene innenfor 

planområdet i sone 5 er små og forekommer nær innmark. Samlet har planområdet innenfor sone 5 

middels verdi for naturressurser.   

 

 

Figur 7-19. Verdikart for delområder i sone 5.  

Virkninger i anleggsfase 

I hovedsak berøres områder tilknyttet dagens E6, men tiltaket vil også medføre beslag av innmark og 

utmark i forbindelse med utvidelse av veg og etablering av nytt vegnett parallelt med eksisterende veg 

(bl.a. gang og sykkelveg). Drift på deler av jordbruksareal vil bli redusert ettersom vegtiltak beslaglegger 

jordbruksareal i anleggsfasen. Noe skog må ryddes i forbindelse med planlagt tiltak.  

Omfanget i anleggsfasen vurderes som middels negativt.  
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Virkninger i driftsfase 

Tiltaket vil beslaglegge jordbruksareal i drift og areal med potensial for oppdyrkning. Ca. 8 daa med 

fulldyrket jord, på ca. 27 daa med potensial for oppdyrkning vil bli omdisponert/beslaglagt av planlagt 

tiltak. Beslag av jordbruksjord vil redusere jordbruksareal, men ikke medføre barrieredannelse eller 

oppsplitting av jordbruksareal. Tiltaket vil beslaglegge mindre areal med skog og annen utmark/innmark.  

Samlet forventes det at tiltaket vil gi middels negativ konsekvens for naturressurser i sone 5.  

 

 

Figur 7-20. Jordbruksareal ved Elvegård.  

Tabell 7-23. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens i sone 5. 

Sone 5: Hamnvik - Bjerkvik 

Delområder Verdi Omfang Konsekvens Kommentar 

5-1 Jordbruksarealer i 

planområdet 

Stor Middels 

negativt 

--/---  

5-2 Areal som egner seg til 

oppyrkning 

Middels Middels 

negativt 

--  

5-3 Utmark og strandsone  Liten Lite negativt -  

Samlet konsekvens sone 5 Middels negativ  

Viktigste avbøtende tiltak 

For alle jordbruksareal hvor fulldyrket jord er planlagt beslaglagt bør jorda mellomlagres og tilbakeføres 

etter endt anleggsarbeid til areal som kun blir midlertidig brukt (riggområder, ol.). Dersom det ikke er 

hensiktsmessig å tilbakeføre jorda kan jord eventuelt bli transportert til andre jordbruksområder eller bli 

brukt til oppdyrkning av nye jordbruksareal. Midlertidige riggområder eller mellomlagring av utstyr bør 

gjøres på allerede opparbeida områder eller i utmark langs veg, ikke på jordbruksjord. For beslag, arbeid 

eller andre inngrep på jordbruksjord bør det inngås dialog med grunneier for å finne gode løsninger. Det 

er viktig å passe på at det ikke forekommer unødvendig beslag av jordbruksarealer.  

7.6.8 Usikkerhet 

En vesentlig del av utredningen er å finne områdenes verdier for fagtema. Dette danner grunnlaget for 

fastsetting/vurdering av konsekvensgrad. Verdivurderingene gjøres på bakgrunn av egne befaringer, 

tidligere utredninger og kartlegging, informasjonsinnhenting gjennom databaser og internett, samt 

samtaler/ annen korrespondanse med ressurspersoner samt fastsatte kriterier for verdisetting (2014). 

Dette gir et godt grunnlag for verdivurderinger. Likevel kan det være enkelte momenter som ikke fremgår 

av datainnhentingen og som derfor ikke inkluderes i utredning. Enkelte kilder kan også gi 

ukorrekt/utdatert informasjon rundt dagens situasjon, uten at dette registreres/oppdages av utreder. 

Samtidig gjør utrederne skjønnsmessige vurderinger av områdene, og verdiene kan derfor være 

avhengige noe av utreder. Dette er feilkilder som kan medføre usikre og ukorrekte verdivurderinger av 

områdene.  

Ved gjennomføring av omfangsvurderingene er det usikkerheter knyttet til den endelige utformingen av 

tiltaket. Veilinjen er fastsatt, men det er usikkerheter knyttet til bl.a. enkelte momenter og bestanddeler 

som vegfyllinger, skjæringer, etc.   

7.6.9 Samlet vurdering for tema naturressurser 

Ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik vil hovedsakelig medføre beslag av areal brukt til vinterbeite for rein, 

skogressurser og i mindre grad jordbruksressurser. Sistnevnte gjelder i hovedsak kun innenfor sone 5. 

Dersom arealbeslag innenfor inngrepsgrensen, tilsvarende 10 meter fra skråningsutslag og fyllingsfot, 

blir permanent vil henholdsvis 8 daa med fulldyrket jord og 130 daa med dyrkbart areal bli omdisponert. 

Sett i lys av flere planlagte vegprosjekter i regionen og på landsbasis vil ny E6 bidra til å øke reduksjon 

av jordbruksareal. Planlagte veganlegg vil ikke/ eller i svært liten grad medføre driftsmessig 

barrieredannelse eller oppsplitting av jordbruksarealer.  Flere areal med potensial for oppdyrkning vil bli 

beslaglagt.  

Skogressurser av varierende bonitet og grad av sammenheng vil bli påvirket da ny E6 er planlagt gjennom 

områder med skog. Bl.a. vil skog av høy bonitet og høyest grad av sammenheng bli beslaglagt i sone 3. 

Tiltaket vil redusere skogarealet etter endt arbeid. Tilgang til skog vil fremdeles være mulig, men ny 

driftstrasé må etableres. I sone 1 vil ny driftsveg etableres bl.a. ved kulvert under ny E6.  

Mineralressursene ved eksisterende masseuttak i Geisvik vil ikke bli påvirket av planlagt tiltak.  

I sone 1 vil påvirkning på reindrift være størst da ny vei skaper barriere over to trekkleier. Det er planlagt 

å etablere fyllinger med helning 1:10 i områder egnet for viltkrysning. Dette vil medføre mindre 

vanskeligheter for rein som trekker ned fra fjellet. Trafikkmengden på gamle E6, øst for rundkjøring på 

Stormyra vil reduseres grunnet ny veg fra Hålogalandsbrua. Dette vil redusere skremselseffekten trafikk 
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har på rein i driftsfasen. Grunnet dagens situasjon med pågående utbygging på Stormyra og på 

Øyjordområdet vil ikke planlagt ny E6 være utslagsgivende for unnvikende rein. Utover problemer knyttet 

til trekkleier i sone 1 vil ny E6 påvirke rein negativt på vinterbeiter langs den nye vegtraséen.  

Samlet sett vil ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten til middels negativ konsekvens. 

Tabell 7-24. Oppsummering av konsekvens og rangering for tema naturressurser. 

Fagtema naturressurser Alternativ 0 Ny trasé 

Sone 1 0 -/-- 

Sone 2 0 - 

Sone 3 0 -/-- 

Sone 4 0 - 

Sone 5 0 -- 

Samlet konsekvens 0 Liten til middels 

negativ 

-/-- 

Strider mot nasjonale mål*   

Rangering** 1 2 
*Markeres med ja, der det er relevant – ellers ingen markering 

**1=best 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen pr. krone bevilget over offentlig 

budsjett.  Netto nytte for prosjektet er på minus 1065 millioner kroner og Netto nytte per budsjettkrone 

er på -0,89 (se tabell 8-1). Den negative nytten skyldes i hovedsak de relativt høye 

investeringskostnadene og det at forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. Prosjektet er derfor ikke 

samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Prosjektet kommer også negativt ut for de fleste av de ikke-prissatte konsekvensene, noe som ikke er 

overraskende siden det innebærer inngrep i landskap, landbruk, reindriftsområder, natur- og kulturmiljø. 

Tabell 8-1. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik 
(endringer i millioner neddiskonterte kroner). 

Sammenstilling prissatte konsekvenser Nullalternativ Ny trasé 

Trafikantnytte  272  

Det offentlige  -1199  

Ulykker  109  

Støy og luftforurensning  -7 

Skattekostnad  -240 

Netto nytte (NN)           -1065  

Netto nytte pr. budsjettkrone (NN/B)            -0,89  

Sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde 0 Middels negativ 

-- 

Nærmiljø og friluftsliv 0 Liten positiv 

+ 

Naturmangfold 0 Liten til middels negativ 

-/-- 

Kulturmiljø 0 Liten til middels negativ 

-/-- 

Naturressurser 0 Liten til middels negativ 

-/-- 

Samlet vurdering for ikke-prissatte 

konsekvenser 

0 Negativ 

-/-- 

Rangering 1 2 

 

Sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene avveier fordeler ved de ulike 

alternativene opp mot ulempene de fører med seg. Selv om resultatet av de prissatte konsekvensene 

indikeres med en kroneverdi, og de ikke-prissatte konsekvensene indikeres med en ni-delt verdiskala, 

vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i samfunnet. Det er tiltakets samlede betydning 

for denne velferden som diskuteres i sammenstillingen. I denne diskusjonen vil skillet mellom de ulike 

konsekvensgruppene være underordnet den overordnede avveiningen av tiltaket som helhet.  

Samlet vurdering av prissatte konsekvenser er negativ (netto nytte pr budsjettkrone er på -0,89). Samlet 

vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene er også negativ. Dette plasserer prosjekt E6 Stormyra - 

Bjerkvik i rød gruppe i tabellen nedenfor (tabell 8-2). I henhold til metodikken i V712 er den 
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samfunnsøkonomiske vurderingen da negativ. De samlede ulempene er større enn fordelene og 

prosjektet kan ikke anbefales ut fra en ren samfunnsøkonomisk vurdering. 

Tabell 8-2. Prosjekt E6 Stormyra - Bjerkvik plassert etter hvilke utslag det gir for prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. 

 Samlet vurdering ikke-prissatte: 

Positiv 

Samlet vurdering ikke-prissatte: 

Negativ 

Netto nytte prissatte 

større enn null 

I Fordelaktig for samfunnet II Tvetydig utfall 

 

Netto nytte prissatte 

mindre enn null 

III Tvetydig utfall IV Ufordelaktig for samfunnet 

E6 Stormyra - Bjerkvik 

 

8.1 Usikkerhet og robusthet 

Det er knyttet usikkerheter til de samfunnsøkonomiske beregningene. Beregninger viser at 

gjennomsnittshastigheten i dagens situasjon på eksisterende veg er 8 km/t lavere enn planlagt ny veg. 

Det er ikke foretatt målinger som viser hvorvidt dette er reelt eller ikke. Det er derfor gjennomført en 

beregning som er satt til 60 km/t for lette biler og 50 km/t for tunge kjøretøy i dagens situasjon (på 

dagens E6). Lavere hastighet på dagens veg slår naturlig nok ut i vesentlige større trafikknytte. 

Tidskostnaden viser en gevinst på ca. 677 millioner kroner. Kjøretøykostnader øker med ca. 55 millioner 

kroner som følge av at det er mer økonomisk med hensyn på drivstoff at farten er lavere. Totalt sett er 

det en netto nytte på -701 millioner kroner og nytte kostnadsbrøken er på -0,60.  

Hvis man eksempelvis hadde satt skiltet hastighet på ny veg til 90 km/t og beholdt beregnet hastighet 

på eksisterende E6 vil regnestykket bli netto nytte på -933 millioner kroner og nytte kostbrøken er på -

0,79.  

Det vil alltid være usikkerhet i fremtidig trafikkvekst. Det er gjennomført en beregning hvor trafikkveksten 

blir 50 % større enn prognosene som er lagt inn. Denne beregningen gir en netto nytte på -859 millioner 

kroner og nytte kostnadsbrøken er på -0,72.  

Hovedberegningen viser at en Netto nytte på -1065 millioner kroner og netto nytte pr. budsjettkroner er 

beregnet til -0,89. Det vurderes at dette er en konservativ beregning som følge av at EFFEKT trolig 

underestimerer reisetidsgevinsten tiltaket innebærer. Også ulempen dagens veg medfører under 

dårlige/spesielle kjøreforhold indikerer at nytte er noe bedre enn det beregningene viser.  

Verdivurderingene for ikke-prissatte konsekvenser er gjort på et overordnet nivå. Det er nødvendig for å 

håndtere et så stort planområde, men ved en slik inndeling vil det være risiko for at mindre områder med 

avvikende verdi ikke blir fanget opp. Manglende eller feil datagrunnlag, og skjønn hos utreder, kan gi 

usikker eller uriktig verdivurdering. 

Tiltakets utforming er ikke bestemt i detalj og det har skjedd endringer underveis i arbeidet. Det er 

knyttet usikkerhet rundt omfanget av tiltaket i anleggsperioden.  

Alt dette medfører en viss usikkerhet rundt omfangsvurderinger og konsekvensgradering av tiltaket. 

Dette medfører at det opereres med forutsetninger i teksten, og vurderingene skal i hovedsak være så 

robust at noe flytting av veglinjen innenfor undersøkelsesområdet ikke skal få vesentlig utslagsgivende 

effekt i analysen. 

9 Andre samfunnsmessige virkninger 

I den samfunnsøkonomiske analysen vurderes det om prosjektets samlede nytte (fordeler) er større enn 

prosjektets samlede kostnader (ulemper) for samfunnet. Det alt vesentlige av nettobidraget til 

verdiskaping i samfunnet vil være fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen. 

I praksis kan det gjenstå noen relevante virkninger som ikke er fanget opp i analysen. Dette omtales ofte 

som netto ringvirkninger. Dette skal ikke inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen, men krever 

egne analyse. Det samme gjelder fordelingsvirkninger (jf. Håndbok V712).    

Lokal og regional utvikling er heller ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, men handler om å 

synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan 

gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsutvikling lokalt og /eller regionalt. 

En utredning av lokal og regional utvikling er inkludert i planprogrammet som en del av tema nærmiljø 

og friluftsliv. Kravet er at virkninger som følge av vegomlegging skal utredes. Metodisk ulikhet gjør at 

temaet ikke behandles sammen med nærmiljø/friluftsliv, men behandles separat. Statens vegvesen har i 

planprogrammet vurdert at «Tiltaket kan medføre en positiv utvikling langs strekningen, nå som større 

deler av vegen legges over bebyggelsen og lokalvegen vil få redusert hastighet. Næringsvirksomheten i 

Bjerkvik og Narvik vil få bedrede forhold». 

9.1 Lokale og regionale virkninger 

9.1.1 Metode 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kapittel 8.3 legges til grunn for 

vurderingen av lokale og regionale virkninger. Det er ikke gjort en avgrensning av tema i 

planprogrammet, men det står at virkinger for lokalsamfunnsutvikling som følge av vegløsning skal inngå 

i vurderingene.  

For informasjon om tema er det bl.a. innhentet informasjon om fremtidig arealbruk i kommunale 

arealplaner, samfunnsplaner, næringsrapporter lokalt og regionalt og informasjon om kommune 

vedrørende befolkningsutvikling og fremtidig boligbygging.  

Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser konkluderer med at ny E6 mellom Stormyra 

og Bjerkvik ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er sjelden at store samferdselsprosjekt med 

ny veg som alternativ vil være lønnsomme for samfunnet ved bruk av metodikk fra Håndbok V712. 

Konsekvensanalysen for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderer ikke alle aspekter ved ny veg. 

Flere virkninger utelates fra sammenstillingen. Blant annet muligheter ny veg ev. har for lokal og regional 

utvikling, blant annet næringsliv.  

9.1.2 Dagens situasjon 

I Narvik kommune bor det ca. 18500 innbyggere (2016). De fleste bor i byen Narvik, mens ca. 1200 bor 

i tettstedet Bjerkvik (2015). Bjerkvik er med det kommunens største tettsted etter Narvik. I Narvik 

kommune er tertiærnæringen den viktigste næringen for sysselsetting med ca. 36 % av arbeidsstyrken 
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etterfulgt av helse og sosialtjenester (26 %). Det er også en del sysselsetting knyttet til industri i 

kommunen, blant annet gjennom bergverksindustrien i Kiruna og LKAB sin havn i Narvik. Narvik er 

kommunesenter, og er den eneste byen i Ofotenregionen og et definert Handelssenter i fylkeskommunale 

planer for Nordland. I følge kommuneplanen for Narvik (2016-2028) skal tyngdepunktet for handelen i 

Narvik kommune være i Narvik sentrum. Bjerkvik som er et mindre tettsted har mange servicetilbud, men 

begrenser seg hovedsakelig til detaljhandel mot det lokale handelsomlandet og i noen grad mot 

gjennomreisende. Utover servicenæringen finnes det et større militæranlegg like sør for Bjerkvik 

(Elvegårdsmoen). I mars 2017 skal ny postterminal ferdigstilles ved Medby, sør for Bjerkvik i et område 

som etter planen skal utvikles til en næringspark (Medby næringspark). Av andre næringsareal mellom 

Bjerkvik og Øyjord finnes bl.a. et masseuttak i Geisvik, samt enkelte mindre bedrifter som campingplasser 

og verksteder. Det er også flere gårdsbruk på strekningen.  

Sjømat er en viktig næring i landsdelen og mye av sjømaten transporteres langs E6 og E10, fra forskjellige 

mottak og anlegg i Finnmark, Troms og Nordland. Transport av fisk og sjømat er spesielt tung forbi 

Bjerkvik hvor E10 og E6 møtes, og strekningen med mest transport av sjømat i Nord-Norge er mellom 

Bjerkvik og Bjørnfjell. Estimert ÅDT på denne strekningen for transport av produkter fra havbruk 

(akvakultur) og fangst (villfisk) er ca. 95 (2014). Jernbanen fra Narvik til Sverige benyttes også i stor grad 

til transport av sjømat. Ca. 170 000 tonn transporteres med tog fra Narvik i året (2014).  

Det at Narvik er den største byen i Ofoten, og den nest største i regionen etter Harstad, samt et 

trafikknutepunkt, tiltrekker en del turister på gjennomreise nord eller sørover. E6 mellom Narvik og 

Bjerkvik er en sentral transportåre som tusenvis av turister benytter seg av hvert år på veg til eller fra 

Lofoten, Vesterålen, Troms, Finnmark eller Nord-Sverige. Strekningen mellom tettstedene Narvik og 

Bjerkvik har relativt få turistattraksjoner utenom naturen langs vegen, men regionen har mye å tilby 

turistene, blant annet i form av flott natur.  

9.1.3 Forventede virkninger av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik 

Når Hålogalandsbrua åpner i 2018 vil reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik reduseres med 15-20 

minutter. Med ny veg fra Stormyra til Bjerkvik vil reisetiden reduseres ytterligere med ca. 1 minutt. I tillegg 

til reduserte avstander og reisetid, vil den nye vegløsningen være et tryggere alternativ og strekningen 

mellom Narvik og Bjerkvik vil bli mindre sårbar ved ulykker eller naturkatastrofer. Transport vil bli mer 

effektiv, både for lette og tunge kjøretøy.  

Etablering av ny E6 fra Bjerkvik til Stormyra og Hålogalandsbrua kan medføre økt arbeidspendling til eller 

fra Narvik og nærliggende tettsteder og kommuner, blant annet Skånland, Evenes, Gratangen, Lavangen, 

Salangen og Bardu hvor deler av eller hele kommuner vil bli liggende innenfor en times kjøring fra Narvik 

(se Figur 9-1). Eksempelvis ved nedleggelse av Narvik lufthavn etter åpning av Hålogalandsbrua kan det 

tenkes at kompetanse overføres til Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Avstanden mellom byene Harstad og 

Narvik reduseres og vil føre de to regionsentrene nærmere hverandre med hensyn til utvikling og 

etablering av nye arbeidsplasser.  

Ny E6 vil være viktig for Narvik som regionsenter og kan stimulere til økt handel i Narvik. I 

kommuneplanens arealdel (2016-2028) står det at Narvik sentrum fortsatt skal være tyngdepunktet for 

handelen i kommunen, noe som også er sannsynlig etter anleggelse av ny E6 inkl. Hålogalandsbrua. Det 

er i kommuneplan også tilrettelagt for næringsarealer utenfor sentrum, blant annet på Øyjorda og 

Bjerkvik, da hovedsakelig plasskrevende arealer. Bjerkvik, Øyjorda og Narvik har sentral beliggenhet og 

tilknytning til E10 og E6. Utbygging og effektivisering av vegnett vil kunne medføre økt etablering av 

handel og næring, og kanskje spesielt logistikknæring. Postens nye terminal på Medby er et eksempel på 

utnyttelse av den sentrale beliggenheten. Det at Narvik har begrenset med ledig areal vil kunne medføre 

at større og arealkrevende næring og annen infrastruktur blir lagt til Øyjord eller Bjerkvik.  

Det forventes en vekst i sjømatnæringen i årene som kommer, noe som vil bety økt sysselsetting og økt 

verdiskaping i regionen og i landsdelen. Veksten vil være avhengig av gode transport- og 

logistikkløsninger. Utbedring av vegsystem og reduksjon av reisetid vil være positivt for 

sjømatprodusentene og transportnæringen. Det forventes at ny E6 mellom Bjerkvik og Stormyra, samt 

Hålogalandsbrua vil være positiv for sjømatnæringa, samt andre næringer som er avhengig av veg- og 

togtransport.  

 

Figur 9-1 Distanser (oransje veglinjer) innenfor 1 times kjøring fra Narvik sentrum etter anleggelse av ny E6 mellom 
Stormyra og Bjerkvik og Hålogalandsbrua.  

Det forventes at Narvik kommune i 2030 vil ha vokst med ca. 1000 innbyggere. Dette medfører et behov 

for nye boliger. I følge kommuneplanens arealdel vil Hålogalandsbrua åpne for Øyjorda som et alternativt 

utbyggingsområde nært Narvik sentrum. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel (2013 -2025) skal ny 

boligbygging skje i aksen Narvikhalvøya – Øyjorda – Bjerkvik. Både Øyjorda og Bjerkvik er 

satsingsområder for Narvik kommune og de to lokalitetene vil være ekspansjonsområder for 

Narvikhalvøya og strategiske boligområder. I kommuneplanens arealdel (2016 – 2028) og i 

kommunedelplan for Bjerkvik (2012) er det tilrettelagt for nye boligområder både på Øyjord og i Bjerkvik. 

Ny E6 mellom Bjerkvik og Stormyra Hålogalandsbrua med ny veg fra Stormyra vil kunne medføre økt 
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orientering mot Øyjord og Bjerkvik, samt strekningen mellom Øyjord og Bjerkvik som attraktive 

boligområder.  

 

Figur 9-2. Transport på veg og lokalisering av sjømataktører, Nord-Norge 2014 (utklipp fra kart i rapport fra 
Transportutvikling AS 2014). 

Med en potensiell økning i boligutbygging, handel og næringsetablering vil også ønske om kollektivtilbud 

kunne øke. I kommuneplanens arealdel er det ønske om at utvikling og etablering av boligområder bør 

prioriteres nær kollektivtrasé og prioritert sykkelvegnett. I Plan for sammenhengende sykkelvegnett i 
Narvik (2014-2017) er det ønskelig å etablere gang- og sykkelvegnett fra Bjerkvik til Narvik og videre til 

Ankenes. I Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik (2017-2024) er det ønske om å etablere en egen 

linje mellom Bjerkvik og Fagernes for skole- og arbeidsreiser. Regionbusser som går i dag skal supplere 

tilbudet på strekningen. Etablering av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik, og oppgradering og utvidelse 

av eksisterende E6 med sammenhengende løsning for gående og syklende vil tilrettelegge for både 

kollektivtrafikk på en mindre trafikkert veg, samt et sikkert gang- og sykkelnettverk. Videre vil påkobling 

på ny veg fra Stormyra til Narvik, via Hålogalandsbrua, med tilhørende gang- og sykkelnettverk stimulere 

til økt bruk av kollektivtrafikk og bruk av gang- og sykkelnettverk både for pendlere og for beboere på 

strekningen. Ny E6 fra Bjerkvik til Stormyra kan også gi rom for ekspressbusser mellom Narvik, Øyjord 

og Bjerkvik og mellom regioner (regionusser, flybuss).  

Det forventes at vegtiltaket vil være positivt for lokal og regional utvikling.  
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