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FORORD 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan 

og konsekvensutredning for E6 Kvannelva Ulvsvågskaret. Konsekvensutredningen 

er utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 

Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema Friluftsliv by- og bygdeliv i henhold til beskrivelsen i 

planprogram for prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Hamarøy og Tysfjord 

kommune den 31 10 2019. Temarapporten dokumenterer registreringer og 

verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle 

utbyggingsalternativ. 

I Statens vegvesen divisjon for utbygging, utbyggingsområde nord er det Knut 

Sjursheim som er prosjektleder. Fagansvarlig for fagtema er Anders Berget 

Owrenn.  

Måned: 06 12 2021 

Sted:     Lillehammer 

 

 



 

 

Sammendrag 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging av 

tunge kjøretøy. Dette er bakgrunnen for arbeidet med reguleringsplan for ny E6 på strekningen 

Ulvsvåg – Kvannvatnet. Denne konsekvensutredningen tar for seg konsekvens for friluftsliv-by 

og bygdeliv av fire ulike vegalternativ, samt for foreslåtte permanente masselagre. 

Området innenfor varslet plangrense samt influensområde utgjør selve utredningsområdet 

(v712). Utredningen tar for seg 15 unike delområder med en fastsatt verdi og konsekvens av de 

aktuelle veglinjene. Fagrapport belyser veglinjenes konsekvenser for friluftsliv by- og bygdeliv 

innenfor utredningsområdet målt opp mot referansealternativet (alt 0) 

Området har flere populære turområder som brukes hyppig. Tiltak vil kunne få store 

konsekvenser for enkeltområder. Enkeltområdenes rekreasjonsverdi vil bli varig forringet og vil 

ikke kunne gjenopprette tilsvarende funksjon som med dagens situasjon. Samtlige linjer har 

potensiale for å kunne gjøre stor skade på enkeltområder. Enkeltområders bruksfrekvens, ulike 

brukere (lokale/regionale og nasjonale) samt tilpasning til ulike brukergrupper er avgjørende 

for å forstå verdien.  

Veglinjealternativenes likhet i linjeføring igjennom landskapet bidrar til at konsekvensene 

generelt sett er lave for enkeltområder. Linjer under betegnelsen Alternativ 1 har generelt sett 

lavere negativ påvirkning på friluftslivet sett bort fra på delområdenivå. Grunnen til dette er at 

Alternativ 1 i hovedsak baserer seg på å legge ny veg nært eksisterende veg. På mange måter 

vil derfor Alternativ 1 være mest mulig lik referansealternativet og da følgelig få minst negativ 

konsekvens for ikke prissatte tema. Det er da naturlig at konsekvensene er størst der avviket 

fra referansealternativet er størst. 

Områder med særlig stor eller svært stor verdi er området langs nedre del av varpavassdraget ( 

FB1. Området får svært stor verdi grunnet stor besøksfrekvens både fra lokale og nasjonale 

brukere samtidig som det byr på gode tur- og fiskemuligheter. Den største konsentrasjonen av 

viktige friluftsområder er fra Ulvsvågskaret og ned mot bygda Ulvsvåg. Dette området er veldig 

viktig fordi det på mange måter er godt tilknyttet bilveg og stinettverk som går videre til 

populære markaområder. Delområdene i Ulvsvågskaret er populære utfartsområder og har også 

regionale brukere. Omlegging av vegen kan for eksempel gjøre dette området mindre 

tilgjengelig. Derfor friluftsliv og rekreasjon ikke nødvendigvis tjent med omlegging av veg i 

enkeltområder.  

 Selv om turterrenget i Ulvsvåg ikke har store mengder besøkende er dette et lavterksel 

friluftstilbud for lokalfolk. Turterrenget langs Moan og Krengelmyra kalles ofte for 

«Eventyrskogen». I dette området er det satt ut trollfigurer og annet skrømt på utvalgte steder 

rundt i området. Dette er først og fremst et populært friluftstilbud for barn, og særlig 

barnehagen i Ulvsvåg bruker området mye. Eventyrskogens destinasjonsområde består av 

bålplass og sitteplasser, sklie og huskestativ. Ellers utgjør Moan, Krengelmyra og Ulvsvåg 

hovedgård ett turterreng som byr på en rundtur rundt bygda med en relativt god variasjon. 

Særlig området rundt Krengelmyra består av et nettverk stier som byr på variasjoner og 

muligheter for videre ferdsel mot Ulvsvågskaret/Tuva og Falkreiret.  
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Målt opp mot referansealternativet (som også omfatter en ekspandering av 

næringsbebyggelsen i Ulvsvåg vil konsekvensene bli større som følge av ny veglinje, fordi den i 

større grad vil fragmentere områdene og skape en barriere hvor det ikke er noen veg «rundt». 

Påvirkningsgrad og konsekvens vil dermed være størst i områdene langs med Ulvsvåg.  

 

Konsekvensanalyse 

 

Området har flere områder med stor verdi. Områder med stor verdi eller svært stor verdi har en 

hyppigere brukerfrekvens og er oftere besøkt av flere enn bare lokale. Varpavassdraget er et 

godt eksempel på ett område som ligger i god tilknytning til E6 og som har en betydelig andel 

regionale og nasjonale brukere. 

Områdets bruk innenfor friluftsliv er allikevel i størst grad begrenset til lokale. Området har 

ingen umiddelbart store attraksjoner, men mange av delområdene har potensiale for økt 

brukerfrekvens og turisme. Dette gjelder særlig området rundt Grytafjellet. Her kan man gå fra 

Drag i Tysfjord og over kvannvatnet. Området har potensiale for nasjonal turisme knyttet til 

tidligere gruvevirksomhet i området. 

Resterende av delområdene er litt mer variert når det kommer til bruk. Ett annet svært viktig 

området er skianlegget i Ulvsvågskaret, som er en viktig arena for idrett og friluftsliv året rundt. 

Området har høy brukerfrekvens av både lokale og regionale brukere. Området er også et godt 

utgangpunkt for flere dagsturer. I Ulvsvåg er det flere attraktive nærturområder som brukes 

hyppig av lokalbefolkningen.  

Konsekvenser for friluftsliv er kompleks når det kommer til omlegging av veg. Siden mennesker 

har muligheter til å reise fra A til B på kort tid kan en omlegging få store konsekvenser i 

periferien. I dette tilfellet vil en omlegging av dagens E6 i tunell gjennom Ulvsvågskaret kunne 

føre til negativ konsekvens for bruken og attraktiviteten til Ulvsvågskaret skisenter da færre vil 

ferdes denne vegen. Ulike interessekonflikter er også en viktig faktor i hvordan man vurderer 

verdi og konsekvens. For noen grupper kan omlegging være positivt med tanke på støy og 

visuell kontakt med veg og trafikk, samtidig som det kan være negativt med tanke på 

tilgjengeligheten. Hva slags brukergrupper som er mest sannsynlig og bruke ett friluftsområde 

er derfor viktig å kartlegge.  
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Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema friluftsliv by- og 

bygdeliv. 

 

 

Delområder 

 

Alt. 0 

Referanse 

Alt. 

Alt.1A Alt.1C Alt.1D Alt.2 

FB1 - Varpavassdraget 0 - - - - 

FB2 – Grytafjellet/Kvevlehågen 0 - - - - 

FB3 – 

Kvannvatnet/Kjerringvatnet 

0 - - - - 

FB4 – Kløtra/Korsvika 0 - - - - 

FB5 -  

Tjukkskjømningen/Torpelvatnet 

0 - - - -- 

FB6 – Skilvatnet 0 0 0 0 0 

FB7 - Tverråsvatnet 0 0 0 0 0 

FB8 – Svanvatnet 0 0 0 0 0 

FB9 – Skilvassbakk/Beritjorda 0 - - - -- 

FB10 – 

Ulvsvågskaret/Djupdalen 

0 0 0 0 0 

FB11 - Tuva 0 0 0 0 0 

FB12 – Ulvsvåg/Presteid 0 0 0 0 0 

FB13 - Moan  - - 0 0 

FB14 Trolltjønna/Eventyrskogen  ---- ---- --- --- 

FB15 – Ulvsvåg sentrum  ++ ++ ++ ++ 

FB16 – Øvre Nausthågen  - - - - 

FB17 – 

Nausthågen/Kilnesodden 

 -- -- -- -- 

FB18 - Nipholla 0 - - - - 

 

SAMLET VURDERUBG 

 

0 

(ubetydelig 

endring) 

( --) Middels 

negativ 

konsekvens 

( --) Middels 

negativ 

konsekvens 

(-) Noe 

negativ 

konsekvens 

( --) 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering  2 2 1 3 

Avveining  Svært uheldig 

konsekvens 

for 

enkeltområde 

Lik som 1 C 

Svært uheldig 

konsekvens 

for 

enkeltområde 

men Lik som 

1 A 

Beste 

alternativ. 

Samlet sett 

færrest 

negative 

konsekvenser.  

Samlet sett 

flest uheldige 

konsekvenser 

for flest 

områder 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsperioden kan få store konsekvenser særlig for nærturterreng. Særlig verdifulle områder 

vil bli forstyrret som følge av arbeidet. Store traseer vil bli avskoget og masseutskiftet. 

Verdifulle områder blir fragmentert som følge og områdenes særpreg vil bli såpass forringet at 

bruken opphører slik man kjenner den i dag. Særlig nærturtilbudene i Ulvsvåg er særlig utsatt.  

Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Naturmangfoldloven og friluftsloven er retningslinjer er som er relevant lovverk er hensyntatt i 

denne analysen.  

 

Friluftsloven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 

fri ferdsel og opphold i naturen slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende, og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Dette gjøres ved å sikre 

at gode og hensiktsmessige avbøtende tiltak blir forankret i reguleringsplan.  

Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 

Skadereduserende tiltak skal konkretiseres i YM plan samt Rigg- og marksikringsplan. Denne 

skal godkjennes av fagansvarlige hos Statens vegvesen. Det skal være særlig fokus på kritiske 

forhold som er opplistet under skadereduserende tiltak (kapittel 4).  
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1 Bakgrunn og utredningskrav 

Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte tiltaket 

for verdier innenfor tema friluftsliv by og bygdeliv. Temadefinisjon er gitt i kapittel 2. 

 

 Bakgrunn for planen 

Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging av 

tunge kjøretøy. Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn-Ballangen, 

som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal 

standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er redusert 

reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er reduksjon av 

stigninger som er flaskehalser for tungtransport. Grensene for planområdet samt vegalternativ 

er vist fig 1. Utredete masselager er vist på kart s. 78 
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 Utredningskrav 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Hamarøy kommune 31.10.2019 I 

fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema Friluftsliv- by og bygdeliv omtalt slik:  

 

 

Utredningskrav 

 

Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Områder som er i bruk til friluftsliv eller nærmiljøaktivitet i eller nær planområdet 
kartlegges, 
herunder skoler og barnehagers bruk. Eksempelvis skianlegg og lekeplasser, skolevei, 

• turområder, rasteplasser og turstier registreres og virkning av vegbygginga 
beskrives. 
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2 Metode 

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok 

V712. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et 

tiltak medfører. 

For en grundig gjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i 

metoden er gjengitt under.  

 Temadefinisjon 

 

«Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres her som opphold og 

fysisk aktivitet i byer og tettsteder. 

 

Sentralt for temaet friluftsliv / by- og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og 

menneskepåvirkede landskapet inklusiv byer og tettsteder. 

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

- Friluftslivsområder 

 

- Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige (i hele eller deler av døgnet). 

- Forbindelseslinjer for myke trafikanter 

- Nett for tursykling 

- Sykling på offentlig vegnett inngår i vurderingene dersom temaet ikke er behandlet 

i prissatte konsekvenser 

 

I tema friluftsliv / by- og bygdeliv utredes hvilken påvirkning 

støy har på menneskers bruk og opplevelse av by- og friluftslivsområder. 

Temaet omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter.I en 

samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang mellom de 

ulike temaene framgår av håndbok V712.» 

 Metodens tre trinn 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som vist 

i Figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og relevante 

registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samla 

konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne temarapporten.  

 



 

E6 Kvannelva - Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

 

14 

 

 

 

Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutgreiing av ikke-prissatte tema (V712) 

 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og 

som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 

registreringskategoriene i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv ( V712). 
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Tre begrep står sentralt i  analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, d.v.s. hvor stor betydning 

delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra 

«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur 

som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for verdisetting av temaet 

er gitt i V712 tabell xx. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 

påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til 

referansesituasjonen (null-alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, fra 

«sterkt forringet» til «stor betydning». Vurderingen skjer trinnløst lands en linjalfigur 

som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere 

påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell xx. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i Tabell 2-2. Konsekvensene 

er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et 

delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 

anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 

Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  
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Tabell 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.  

 

 

 

 

Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus ( - - - ) 
0, 50, 255 

Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 
0, 150, 255 

Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 
Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0)  
Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

2 pluss (++) 

146, 208, 80 
Miljøgevinst for delområdet:  

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 

får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  

v 
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2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering av 

hvert utbyggingsalternativ.  

Utreder må begrunne vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele 

utbyggingsalternativer. Skala og kriterier framgår av Feil! Fant ikke referansekilden.. V

urderingen skal begrunnes i tekst. Det må gå fram hva som har vært utslagsgivende for den 

samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt avgjørende vekt, eller om 

sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. 

Det er også viktig at forslag til aktuelle skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de 

negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele alternativer beskrives, jf. 

V712 kap. 6.1.4.  
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Tiltaksbeskrivelse 

Beskrivelsen av påvirkning av delområder og hele linjer bygger på kunnskapen om tiltaket, slik 

det er beskrevet i plandokumentene. Under gis en punktvis gjennomgang av viktige 

gjennomgås tiltaket 

Det er gjort siling av flere varianter av trase på et tidlig stadium. Det er gjort 

konsekvensutredning for fire alternativ; 1a, 1c, 1d og 2. Et alternativ 1b og et alternativ 1e ble 

da tatt ut tidlig på grunn av høy kostnad i forhold til nytte.  

 

Det ble i en seinere fase vurdert et Alternativ 1d med skjæring ved Tjukkskjømmingen for å se 

om dette kunne redusere kostnader uten å gi store konsekvenser for ikke prissatte temaer. 

Prosjektgruppa vurderte det slik at Alt 1d med skjæring trolig ikke vil bli veldig mye rimeligere 

å bygge, samtidig som det ville gi vesentlig negativ konsekvens for landskap, reindrift og 

naturmangfold sammenlignet med Alt 1d uten skjæring. Alt 1d med skjæring ble derfor 

forkastet underveis. 

 

Det er videre gjort en konsekvensvurdering av de ulike områdene for masselager. Denne 

kommer etter konsekvensutredning for linjealternativer da masselagrene kan benyttes til dels 

uavhengig av alternativ for veglinje.  

For strekningen Kvannelva – Mellomvasselv er tiltaket likt for alle alternativ. Dette er 2 595 m 

ny E6 i dagen, 200 m samle/adkomstveg i dagen og et kryss ved Mellomvasselv. 

Tiltaksliste for konsekvensutredning av alternativer E6 Ulvsvågskaret. Vegklasse H1 (90 km/t) 

Tunnelprofil T9,5 felles for alle alternativ. Deponier utredes for seg da de ikke er definert som 

tilhørende ulike alternativer. 

 

Nedenfor vises hvert alternativ med inntegnet vegtrase og en påfølgende tabell med beskrivelse 

av tiltaket fordelt på strekningene Mellomvasselv – Ulvsvågskaret og Ulvsvågskaret – Ulvsvåg 

med påkobling til dagens E6. 

2.3 0-alternativet – referansealternativet 

Det er tenkt at referansealternativet gjenspeiler dagens situasjon med de nødvendige 

utbedringer man må regne med sett i forhold til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Referansealternativet vil derfor være det alternativet man sammenligner de nye traseforlagene 

med.  
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 Alternativ 1A   

 

 

 Stiplede linjer symboliserer 

tuneller.  

Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad 

i tabell er lengst sør på kart.  

  

 

 

 

 

 

Alternativ 1 A er vist på kartutsnitt 

ovenfor og strekker seg fra Kvannlia 

i sør til Geitbergan i nord. Alternativ 

1 A følger i store trekk dagens trase 

hvor de største avvikene er der den 

går i tunell. Største fravik er i nord 

der tunellportal vil gå ut i områder 

med dyrka mark, myr og 

naturområder som er relativt fri for 

tunge tekniske inngrep.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde i strekningen Mellomvasselv til Ulvsvåg der 

avlastet veg vil fungere som lokalveg.  

Lokale tilkomstveger vil ikke  

Koble seg på ny veg men vil benytte den avlastede vegen (eksisterende E6) 

Kun avlastet veg har tilkomst til ny veg. 

 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene mellom eksisterende veg og dette 

alternativet. Knutepunkt er ved Ulvsvåg, Beritjorda, og Mellomvasselv. 

Direkteadkomster til eiendommer vil gå via avlastet vegnett. 

 

 

 

  

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

1a 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

3 330 meter tunnel,  

et Kryss ved 

Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 

(Langvika og 

Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  

945 m samle/adkomstveg i 

dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Kulvert til bolighus i 

Moan(Ulvsvåg) 

Kulvert eller bru over 

Krokelva?, 

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt og evt 

rasteplass i Ulvsvåg 
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 Alternativ 1 C 

  

  

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  
Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad 

i tabell er lengst sør på kart.  

 

 

Alternativ 1 C er vist på kartutsnitt ovenfor 

og strekker seg fra Kvannlia i sør til 

Geitbergan i nord. Alternativ 1 C følger i 

store trekk dagens trase hvor de største 

avvikene er der den går i tunell. Største 

fravik er i nord der tunellportal vil gå ut i 

områder med dyrka mark, myr og 

naturområder som er relativt fri for tunge 

tekniske inngrep.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde i strekningen 

Mellomvasselv til Ulvsvåg der avlastet veg vil 

fungere som lokalveg.  

 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene mellom 

eksisterende veg og dette alternativet. 

Knutepunkt er ved Ulvsvåg, Beritjorda, og 

Mellomvasselv. Direkteadkomster til 

eiendommer vil gå via avlastet vegnett. 

 

 

 

 

 

 

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

1c 2 745 m ny E6 i dagen,  

1 130 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

3 985 m tunnel,  

et Kryss ved 

Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 

(Langvika og 

Skilvassbakk) 

2 130 m ny E6 i dagen,  

945 m samle/adkomstveg 

i dagen,  

Et kryss i Ulvsvåg, 

Kulvert til bolighus i 

Moan(Ulvsvåg) 

Kulvert eller bru over 

Krokelva? i Ulvsvåg  

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt og 

evt rasteplass i Ulvsvåg 
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 Alternativ 1 D  

 

Stiplede linjer symboliserer tuneller.  

Rekkefølge For tuneller i henhold  

til tabell går som følger: Øverste rad 

i tabell er lengst sør på kart. 

  

Alternativ 1 D følger hovedtrekkene felles 

for alle linjer under Alternativ 1 frem til 

skogsbilvegen inn mot Beritjorddalen og 

Øvre Torpelvatn. Her vil vegen gå i tunell. 

Tunellen ender ved sørøstlig side av Moan, 

like ved høyspenttraseen og vil tangere 

vestlig side av Krengelmyra og koble krysse 

eksisterende E6 like sørvest for Ulvsvåg 

hovedgård. Herfra har samtlige alternativer 

lik linjeføring.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde i strekningen 

Mellomvasselv til Ulvsvåg der avlastet veg 

vil fungere som lokalveg.  

 

Tilførselsveger vil være i knutepunktene 

mellom eksisterende veg og dette 

alternativet. Knutepunkt er ved Ulvsvåg, 

Beritjorda, og Mellomvasselv. 

Direkteadkomster til eiendommer vil gå via 

avlastet vegnett 

 

 

 

1d 2 800 m ny E6 i 

dagen,  

1 130 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

4 190 m tunnel,  

et Kryss ved 

Skillvassbakk,  

ca. 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

to kulverter 5 x 4 

(Langvika og 

Skilvassbakk) 

1 860 m ny E6 i 

dagen,  

545 m 

samle/adkomstveg i 

dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg  

Rør/kulvert over 

Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved 

Ulvsvåg, 

Kollektivknutepunkt 

og evt rasteplass i 

Ulvsvåg 
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 Alternativ 2  

  

  

 

 

Alternativ 2 er det alternativet som helhetlig 

skiller seg mest ut. Alternativ 2 skiller seg fra 

resterende ved Mellomvasselv og danner 

herfra en trase adskilt fra øvrige ved at den 

tangerer lengre mot øst og går danner en 

rettere linje mot Ulvsvåg. Veglinja berører 

terreng som er fritt for tekniske inngrep og 

medfører betydelige skader på uberørt natur.  

 

Avlasta vegnett vil gjelde for strekningen 

Mellomvasselv til Ulvsvåg der avlastet veg vil 

fungere som lokalveg. Direkteadkomster til 

eiendommer vil gå via avlastet vegnett. 

 

Tilførselsveger vil være i skjæringspunktene 

mellom lokalveger og ny veg. 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Mellomvasselv – 

Ulvsvågskaret.  

Ulvsvågskaret - Ulvsvåg 

2 1 768 m ny E6 i dagen,  

590 m samle/adkomstveg i 

dagen, 

3 985 m tunnel, 

et kryss ved Skilvassbakk 

ca 60-65 m bru over 

Mellomvasselv 

en kulvert i Langvika 

1 860 m ny E6 i dagen,  

545 m samle/adkomstveg i dagen, 

Et kryss i Ulvsvåg,  

Rør/kulvert over Krengelmyrelva, 

Bru over ny E6 ved Ulvsvåg 

Kollektivknutepunkt og evt 

rasteplass i Ulvsvåg 
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 Alternativ 0 

 

 

 

Alternativ 0 følger dagens E6 trase og medfører 

ingen endring. V712 beskriver 0 alternativet som 

referansealternativ. Det vil si at alle linjer som 

utredes skal måle konsekvens opp mot 

referansealternativet. Referansealternativet 

omfavner det som er dagens situasjon med 

framtidige nødvendige endringer. 0 alternativet 

medfører dermed ingen konsekvens.  
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 Permanent masselager 

Permanente masselager er for det meste ikke knyttet til noe spesifikt utbyggingsalternativ. 

Dette er fordi de aktuelle masselagringsområdene vil ligge i tilknytning til en eksisterende 

veg/skogsbilveg etc. som muliggjør bruk av flere masselagringsområde uten å måtte etablere 

nye skogsbilveger.  

Av masselagringsområder som er direkte knyttet til en veglinje så er dette. 

 (OBS. Første tall i nummereringen er en fast lokalitet, andre tallet betyr hvilket deponi innunder 

lokaliteten det dreier seg om) 

Nr 3.2 Langvika  

Nr 4.1 Heimeråsen – Alternativ 2 

Nr 8.1 og 8.2 Moan. – Alternativ 1 A og 1 C 

Disse masselagringsområdene er mer spesialtilpasset enkelte alternativ med tanke på 

alternative plasseringer av tunellinnslag. Masselagringsområder er videre nevnt i kap.4.5 
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3 Kunnskapsgrunnlag 

 Generell karakteristikk 

 

I utredningen er det kommet frem til 18 delområder: 

Inndelingen av delområdene er i første omgang basert på Hamarøy sin friluftskartlegging. 

Befaringer er også foretatt for å kvalitetssikre funnene, særlig gjelder dette i selve 

utredningsområdet for å dokumentere det som er mest beslutningsrelevant.  

Området har ulik bruk og brukerfrekvens. Områdenes landskapsforhold og beliggenhet er 

naturligvis avgjørende for bruken. For eksempel er området rundt Ulvsvåg mye benyttet til 

korte turer (Nærturterreng) mens området rundt områder i periferien er mer brukt som 

reisedestinasjoner for opphold eller for å komme seg til ett turområde (Utfartsområder). 

 Områdets bruk veksler i hovedsak mellom lokale samt regionale brukerinteresser. 

Varpavassdraget for eksempel har brukere over hele landet da dette er et viktig lakseførende 

vassdrag. Varpavassdraget er også omtalt i for eksempel Fiskeguiden.no og er ansett som et 

attraktivt vassdrag med både fiskemuligheter for laks og sjøørret.  Varpavassdraget har i denne 

analysen fått den høyeste verdien. 

 

Videre så er det også flere mindre relevante områder som inngår i influensområdet. Dette er 

eksempelvis Grytafjellet/Kvevlehågen (FB2). Dette området muliggjør ferdsel mellom Drag i 

Tysfjord og til Kvannvatnet. Om denne overgangen benyttes hyppig er uvisst, men området er 

veldig populært og har i tillegg potensiale for formidlingsverdi grunnet gruvedrift fra 1908-

1977. I nesten 70 år har det blitt utvinnet kvarts og feltspat i dette området.  

Kort oppsummert er området rikt på friluftsmuligheter, jakt og fiske. Området har også noen 

mulighet for lengre turer. Den omkringliggende fjordlandskapet danner fysiske hindre og 

sammenlignet med mange andre steder i landet er det ikke nødvendigvis de lange turene man 

får i dette landskapet. Men området kan by på fine rundturer og opplevelser flere steder. Mange 

steder er særlig verdsatt av lokalbefolkningen i området.  

 

 Kunnskap og kilder 

Under gjøres det rede for hvilken kunnskap om temaet konsekvensanalysen bygger på. 

Den innledende fasen av konsekvensanalysen baserte seg på innhenting av informasjon fra det 

offentlige kartgrunnlaget. Andre viktige kilder er Facebook grupper som er relatert til 

skisenteret på Ulvsvågskaret.  
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I andre fase har det blitt foretatt intervjuer med Hamarøy kommune, samt befaringer i området. 

Både befaringer og intervjuer har vert ett supplement til den informasjonen som allerede har 

vert tilegnet i første fase. Intervjuene har gitt en dypere innsikt i bruken og noen tilfeller 

historien bak områdene. 

3.2.1 Datagrunnlag 

 

Datagrunnlaget er basert på de kartlagte friluftsområdene i Hamarøy kommune. 

Kartleggingsåret er ukjent men etter flere møter med Hamarøy kommune kan de bekrefte at 

mange av de fremdeles er relevante. I tillegg er det samlet inn ytterligere informasjon via disse 

møtene.  
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ss  

Feil! Fant ikke referansekilden. viser områdetyper for de kartlagte friluftsområdene 
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Figur 3-2 Viser verdien på de forskjellige områdetypene 
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 Besvarelse av planprogram 

«Friluftsliv/by- og bygdeliv 

Områder som er i bruk til friluftsliv eller nærmiljøaktivitet i eller nær planområdet kartlegges, 

herunder skoler og barnehagers bruk. Eksempelvis skianlegg og lekeplasser, skolevei, 

turområder, rasteplasser og turstier registreres og virkning av vegbygginga beskrives.» 

Utredningskravene følger krav i V712. Utredningen i planprogrammet bemerker spesielt et fokus 

på skoler og barnehagers bruk av utredningsområdet som lek og rekreasjonsmiljø. I utredningen 

har det kommet frem til at skole og barnehage kun utgjør en liten del av det store bildet. Ulvsvåg 

skole er lagt ned, det gamle skolebygget benyttes per i dag som barnehage. Barn og unge i 

Ulvsvåg bruker for det meste nærturterrengene rundt bygda samt Ulvsvågskaret skisenter. 

Populære badeplasser som ved Tverråsen og Øvre Torpelvatn er også mye brukt til lokale 

utflukter.   

 

 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

I kap. 0 er det gitt en generell omtale av null-alternativet. For utredningen av tema Friluftsliv/ 

by og bygdeliv danner følgende forhold ved null-alternativet viktige premisser for utredningen:   

-Område ved Ulvsvåg (Krengelmyra) vil bli ødelagt dersom man gjennomfører gjeldende 

reguleringsplaner for området. Området omfatter Krengelmyra med Trolltjønna sammen med 

krokelva og de omkringliggende fastmarksområdene med kortvokst furuskog.  

-Et omfattende stinettverk og stikryss for lengre turer i marka blir berørt. Området sine visuelle 

særtrekk og grad av uberørthet som settes pris på av mennesker vil bli kraftig forringet.  

 

Disse elementene inngår altså som del av 0-alternativet og som de fire alternativene 1a, 1c, 1d 

og 2 skal måles opp mot. 
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 Influensområde 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3-4 Oversikt over influensområde for tema Friluftsliv by og bygdeliv  

 

 

Influensområdet er området der 

tiltaket kan medføre konsekvenser. 

Dette strekker seg vanligvis utover 

grensene for planområdet som er 

beskrevet kap. 1.1.  

Basert på kunnskapen om temaets 

verdier har influensområdet for tema 

Friluftsliv/by- og bygdeliv blitt 

definert slik (se også  

 

Trinn 1: Konsekvens for delområder 

 

Trinn 1 av analysen omhandler 

temaets delområder og beskrivelse 

verdien samt påvirkning og 

konsekvens i de ulike 

utbyggingsalternativene. Se kapittel 

2.2.1.  

 

1.1 Inndeling i 

delområder  

Området deles inn i delområder. 

Planområdet og øvrige områder 

innenfor influensområde som blir 

påvirket av tiltaket skal inndeles i 

mindre enhetlige delområder som 

angis på kart. Inndelingen av 

delområder baseres på 

registreringskategoriene.  Et 

delområde er enhetlig dersom det har 

tilnærmet funksjon karakter og 

verdi.): 
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4 Trinn 1: Konsekvens for delområder 

 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder og beskrivelse verdien samt påvirkning og 

konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. Se kapittel 2.2.1.  

 

4.1 Inndeling i delområder  

Området deles inn i delområder. Planområdet og øvrige områder innenfor influensområde som 

blir påvirket av tiltaket skal inndeles i mindre enhetlige delområder som angis på kart. 

Inndelingen av delområder baseres på registreringskategoriene.  Et delområde er enhetlig 

dersom det har tilnærmet funksjon karakter og verdi. 
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Verdikart for friluftsliv 

by- og bygdeliv. 

Nummereringen 

samsvarer med 

tabellene under.  
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FB1 Varpavassdraget 

 Brukes av mange 
 Regional/Nasjonal betydning 
 Svært viktig friluftsområde 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Viktig ferdselsforbindelse til varpavatnet via kvannelva. Gode fiskemuligheter både 

langs vassdraget og i Varpavatnet.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Svært viktig utfartsområde med både lokale og nasjonale brukere, ingen 

tilrettelegging. Området er mye brukt til fiske av sjøørret og laks. Deler av området er 

verna som naturreservat. Naturreservatet er knyttet til de øvre delene av Kvannelva.  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende 

sjø og vassdrag 

Områdets verdi knyttes i stor grad opp mot varpavassdraget. Aktiviteter knyttet til 

fiske langs vassdraget er den viktigste faktoren for friluftslivet i området. Deler av 

området er naturreservat og kan by på flotte naturopplevelser.  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og 

friluftsområder 

 

Kilde: Hamarøy kommune 
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Verdivurdering: FB1 Varpavassdraget (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:                                                                                               ▲ 
 
Områdets brukerfrekvens av både lokale/regionale/nasjonale brukere viser at det er store friluftsinteresser knyttet til området. 
Tilgjengeligheten fra E6 bidrar til lav terskel for å nå området, Området beskrives som rikt på opplevelser. Øvre delene av 
delområdet byr på spennende natur med store monumentale ospetrær med spennende biologiske kvaliteter. Denne delen av 
delområdet er vernet naturreservat.                                              
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                       ▲ 

Begrunnelse: Ingen endring  

Alt1C                                                       ▲ 

Begrunnelse: ingen endring 
  

Alt1D 

Begrunnelse: ingen endring        ▲ 
                                       

Alt2 

Begrunnelse: ingen endring 
                                                      ▲ 

Alt0 

 Begrunnelse: ingen endring 
                                                      ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                          ▲ 

Alt1C Ingen endring                                          ▲ 

Alt1D Ingen endring                                          ▲ 

Alt2 Ingen endring                                          ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB2 Grytafjellet/Kvevlehågen.  Regionale/Nasjonale brukere 
 Brukes av mange 
 Viktig/Svært viktig Friluftsområde 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Ferdselsforbindelse som forbinder Drag og Kvannvatnet 

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Utfartsområde med gode kvaliteter og 

kunnskap/formidlingsverdi. Stort potensiale som 

friluftsområde. Få nasjonale brukere. Området er delvis 

tilrettelagt.  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilde: Hamarøy kommune/Miljødirektoratet  
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Verdivurdering: Delområde FB2 Grytafjellet/Kvevlehågen (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                               ▲ 

Området er hyppig brukt av lokalbefolkning i Hamarøy og har i tillegg flere regionale og nasjonale brukere. Fra Kvannvatnet 
kan man gå over fjellet og ned til Drag (tidl. Tysfjord kommune). Området er gjenstand for gruvehistorie, noe som gir området 
en høy formidlingsverdi. Området har stor bruksfrekvens og anses som et svært viktig friluftsområde ifølge tidligere kartlegging. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                       ▲ 

Begrunnelse: ingen endring  

Alt1C                                                       ▲ 

Begrunnelse: ingen endring 
  

Alt1D 
Begrunnelse: ingen endring        ▲ 

Alt2 
Begrunnelse: ingen endring        ▲ 

Alt0 
Begrunnelse: ingen endring        ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                          ▲ 

Alt1C Ingen endring                                          ▲ 

Alt1D Ingen endring                                          ▲ 

Alt2 Ingen endring                                          ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB3 

Kvannvatnet/Kjerringvatnet 

 Brukes mange  
 Lokal betydning 
 Attraktivt for noen grupper  
 Viktig friluftsområde 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Utfartsområde mest brukt av lokalbefolkning og fritidsbeboere. Brukes til turgåing, 

bading, båtliv sanking samt jakt og fiske. Området har lite regionale og nasjonale 

brukere. Men besøkshyppigheten blant lokale er stor.  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Området knyttes mest til vann og strandsone. Er mye brukt av lokalbefolkning samt 

eiere av fritidsboliger. Området har en relativt utbygget strandsone langs øst og 

vestsiden av vatnet. Brukes til fiske og bading.  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilde: Hamarøy kommune   
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Verdivurdering: FB3 Kvannvatnet/Kjerringvatnet (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Område er mye brukt av lokalbefolkning. Attraktivt for flere personer da området har høy grad av tilrettelegging. Området er 
brukt både til bading og fisking sanking av bær og jakt. Verdien knyttes til strandsone, sjø og vassdrag. Annet areal er av 
mindre interesse for friluftsliv.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                   ▲ 

Begrunnelse: Ny veg vil bygges parallelt med eksisterende. Eksisterende veg fjernes.  
og ny veg bygges parallelt med gammel E6. Vertikalgeometri rettes ut og vegen vil heves noe i terrenget. 
Kombinasjonen av mindre terrengvariasjoner (slakere vertikalkurvatur) og med en høyere linje kan føre til at 
støy bærer lengre.   

Alt1C                                                                    ▲ 

Begrunnelse:  samme som 1A  
  

Alt1D 
Begrunnelse:  samme som 1A                 ▲ 

Alt2 
Begrunnelse:  samme som 1A                 ▲ 

Alt0 

Begrunnelse:               ▲ 

Kommentar:  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1C                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1D                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt2                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB4 Korsvika/Kløtran 
 

 Brukes av få 
 Attraktivt for noen grupper 
 Lokale brukere 
 Registrert Friluftsområde 

  

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser Ferdselsforbindelse mellom Skjelldalen ved 

Kvannvatnet og mellom Korsvika.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

Turområder 

 

 

Utfartsområde 

 

Utfartsområde for lokale. Få til ingen nasjonale eller 

regionale brukere. Området har ingen tilrettelegging og 

består av mye myr og blandingsskog. Området er mye 

brukt til jakt.  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder Jaktområde som brukes av lokalbefolkning. 

Hovedsakelig fuglejakt. (Hamarøy kommune) 

Kilde: Hamarøy kommune  
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Verdivurdering: FB4 Korsvika/Kløtran (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området danner en ferdselsforbindelse til Korsvika (tidligere storgård som er 
fraflyttet). Kløtterheia er mest brukt til jakt og fiske og er svært lite brukt av andre brukergrupper. Bruksfrekvensen er lav 
og med lokale brukere. En sentral ferdselsforbindelse inn til området går via dagens E6 via Skjeldalen.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                     ▲ 

Begrunnelse: Eksisterende veg vil fjernes og ny veg parallellforskyves på oversiden av eksisterende. 
Eksisterende parkeringslommer vil trolig ikke erstattes. Tilgjengeligheten til området vil bli ytterligere 
redusert som følge av dette.   

Alt1B                                                                     ▲ 

Begrunnelse: samme som 1A  

Alt1C                                                                     ▲ 

Begrunnelse: samme som 1A 
  

Alt1D 
Begrunnelse:  samme som 1A                  ▲ 

Alt1E 
Begrunnelse: samme som 1A                   ▲ 

Alt2 
Begrunnelse: samme som 1A                   ▲ 

Alt 0 
                                               ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1C                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1D                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt2                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt0  Ingen endring                                         ▲ 
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FB5 
Tjukkskjømningen/Torpelvatnet 
 
#Vikitg friluftsområde 

#Brukes av flere 

#Lokale brukere 

 

 

 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Ferdselsforbindelser mellom Langvika og Nertorpelvatnet via 

Langvikmyran. Herfra går det en stiforbindelse til 

Kjerringvatnet og Kvannvatnet. Bruksfrekvensen på 

forbindelsen til Kjerringvatnet er ukjent.  .  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder 

 

 

Utfartsområde 

 

Utfartsområde som brukes mest av lokale. Få til ingen 

nasjonale og regionale brukere. Øvre deler av Torpelvatnet 

brukes til bading.  Og har muligheter for parkering.  Området 

anses som viktig for lokalbefolkning. Særlig Tjukkskjømningen 

er benyttet en del som jaktområde. Øvre Torpelvatn mye brukt 

av lokalbefolkning til bading og opphold. Gapahuk på stedet 

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder 

 

Jaktområde i deler av området. Parkeringsplass ved Langvika 

fungerer også som campingplass/hvileplass med muligheter 

for å bade.  

Kilde: Hamarøy kommune  

Statens vegvesen 
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Verdivurdering: FB5 Tjukkskjømningen/Torpelvatnet (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området mye brukt til bading, fiske og friluftsliv. Parkeringsplass i Langvika viktig 
for den videre ferdselen innover mot Torpelvatnet. Området inneholder også populær badeplass for lokalbefolkning med 
tilretteleggelse ved Øvre Torpelvatn. For å komme hit må man gå via Beritjorddalen.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt 1A                                                               ▲ 

Begrunnelse:  For lokalbefolkningen vil  terrengforandringer og tunellpåhugg kunne redusere 
opplevelsesverdien i dette viktige stoppestedet.   

Alt 1C                                                               ▲ 

Begrunnelse:  Samme som 1A 
  

Alt 1D 

Begrunnelse:                                       ▲ 

Samme som 1A 

Alt 2 

Begrunnelse:                                                                            ▲ 

Fragmentering av turterrenget vil forringe opplevelseskvaliteten. Større potensiale for støyrelaterte 
fjernvirkninger ved (Nertorpelvatnet) grunnet høyere linjeføring av veglinje.  

Alt 0 
                                                      ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1C                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                   

Alt1D                                                                                        ▲ 

Noe miljøskade                                                  

Alt2 Betydelig miljøskade                                                                                 ▲ 

Alt0 Ingen endring                                        ▲ 
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FB6 Skilvatnet 
#Viktig friluftsområde 
#Lokale brukere 

#Brukes av flere 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

På land utgjør området en viktig ferdselsforbindelse mellom 

Skilvassbakk og Tverråsvatnet samt den omkringliggende 

fritidsbebyggelsen langs Skilvatnet. Ferdselsforbindelsen er viktig 

for de som benytter Skilvatnet til fritid og rekreasjon.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Området blir benyttet som utfartsområde for lokalbefolkning.  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

 

Området brukes til fiske/isfiske og bading. Området brukes mye av 

eiere av fritidsboliger langs med Skilvatnet. Området benyttes først 

og fremst av lokalbefolkning og har en middels bruksfrekvens. Det er 

nesten aldri regionale eller nasjonale brukere til stede i området.  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder Fritidsbebyggelsen i området bidrar til bruken. 
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Verdivurdering: Delområde FB6 Skilvatnet (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: område brukt til båtliv, bading og fiske. Brukes mest av lokalbefolkning samt 
hyttefolk. 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1 1A                             ▲ 

 BEGRUNNELSE:                             

Forventes å ikke medføre noen endring i opplevelsesverdien for området. Trafikkstøy knyttet til dagens E6 
kan forventes å bli mindre da samtlige i stor grad passerer i tunell.  

Alt 1C                             ▲ 

Samme som 1A 
  

Alt 1D 

                            ▲ 
Samme som 1A                               

Alt 2 

                ▲                    

Vegen vil passere noe lengre inn i Beritjorddalen. Det forventes at fjernvirkninger av vegen ytterligere vil 
reduseres                                                                         

Alt 0  
                                                       ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

 

                                                ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt1C                                                 ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt1D                                                 ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt2                                                 ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt0 Ingen endring                                         ▲ 
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FB7 - Tverråsvatnet #brukes av mange 

#lokal betydning 

#Attraktivt for flere 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Populært utfartsområde for lokalbefolkning. Flott hvit 

badestrand med langgrunt vann gjør dette til et ypperlig 

sted for bading for store og små. Området har god 

tilgjengelighet med bilveg ned til stranda. Mest lokale 

brukere.  

 

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder Viktig leke- og rekreasjonsområde.  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  
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Verdivurdering: FB7 - Tverråsvatnet (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                          ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Svært populært område som brukes av mange. Området har mest lokale 
besøkende. Området har sjelden regionale eller nasjonale brukere. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt 1A                                                       ▲ 

Begrunnelse: Området er godt skjermet fra tiltak. Tiltak antas å ikke ha noen konsekvenser for delområde 

Alt 1C                                                       ▲ 

Samme som 1 A 
  

Alt 1D 

 Samme som 1 A 
                                                      ▲ 

Alt 2 

Samme som 1 A 
                                                      ▲ 

Alt 0 

Samme som 1 A 
                                                      ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                   ▲ 

Alt1C Ingen endring                                   ▲ 

Alt1D Ingen endring                                    ▲ 

Alt2  Ingen endring                                   ▲ 

Alt0  Ingen endring                                   ▲ 
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FB8 - Svanvatnet #mindre bruk 

#lokale brukere 

#mindre attraktivt for opphold 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Utfartsområde med begrenset bruksområde. Området 

er myrlendt og til dels utilgjengelig. Område benyttes 

til isfiske med lokale brukere. 

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  
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Verdivurdering: FB8 - Svanvatnet (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                          ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området er myrlendt og fremstår utilgjengelig. Ingen nasjonale/regionale brukere. 
Noen få lokale brukere. Området brukes først og fremst til isfiske.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                             ▲ 

Begrunnelse: Alternativ forventes å ikke ha noen innvirkning på friluftsliv i dette området.   

Alt1C                                             ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1A 
  

Alt1D 

                                            ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1A 

Alt2 

                                            ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 A 

Alt 0 
                                             ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                       ▲ 

Alt1C Ingen endring                                       ▲ 

Alt1D Ingen endring                                        ▲ 

Alt2 Ingen endring                                        ▲ 

Alt0 Ingen endring                                        ▲ 
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FB9 – 
Skilvassbakk/Beritjorda 

 Mindre attraktivt for opphold 
 Brukes av få 
 Attraktivt for noen grupper 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Området fungerer som en viktig ferdselsforbindelse til Kaldvågen, 

Tverråsvatnet og Skilvatnet samt øvre Torpelvatn.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Tett overhengende vegetasjon og smal strandsone gjør strandsonen 

uegnet for aktiviteter. Deler av strandsonen faller også inn under 

innmark.  

Jordbrukslandskap 

 

Det finnes ikke data på bruk av jordbrukslandskapet som friluftsområde. 

Stedlige forhold tilsier ikke at området er egnet. 

Andre rekreasjons og friluftsområder 

 

 

 

 

 

 

Området har svært begrenset bruk innen allment friluftsliv. Området  på 

østlig side av vegen ved Skilvassbakk er bratt,  men  benyttes som 

jaktterreng. Aktivitet langs strandsone begrenses av kort strand og tett 

overhengende vegetasjon samt på innmark. Mange gårder og eneboliger 

er fraflyttet,  men fungerer som feriehus. Friluftsliv i området begrenses 

til eiere av disse samt jegere/sankere. Området med stort sett samme 

funksjon er de myrlendte partiene ved Beritjorddalen. Område brukes for 

det meste til jakt eller som ferdselsforbindelse.  
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Verdivurdering: FB9 – Skilvassbakk/Beritjorda  (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                           ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 
Området har liten verdi som friluftsområde. Store deler av området i nordvest er privatisert og er på innmark. Området over 
dagens E6 brukes til jakt, dette gjelder også det myrlendte området rundt Beritjorda. Området danner en viktig 
ferdselsforbindelse mot Kaldvågen og Tverråsvatnet  i nordvest samt øvre Torpelvatn i sørøst. Området er mindre attraktivt for 
opphold og er attraktivt for få og er stort sett begrenset til jakt.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                                 ▲ 

Begrunnelse: Ny veg vil ta større areal av området som brukes til jakt særlig i den delen som ligger i 
Skilvassbakk.   

Alt1C                                                                      ▲ 

Begrunnelse: Vegen vil gå inn i tunell ved adkomst til skogsbilvegen inn Beritjorddalen. Veglinje vil ikke 
medføre særlig endring i forhold til nåværende situasjon 
  

Alt1D 

                                                                     ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 C         

Alt2 

                                                                                                 ▲ 

Begrunnelse: Trase vil passere mellom Heimeråsen og Beritjorda. Påvirkningen på vilttrekk vil kunne slå 
negativt ut på bruken av området som jaktterreng.                                               

Alt 0 

                                                ▲ 

Begrunnelse: Ingen endring 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ +++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                               ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1C                                                                                 ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1D Noe miljøskade                                                                     ▲ 

Alt2 Betydelig miljøskade                                                                                ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB10 - Ulvsvågskaret/ 
Djupdalen 
 

 Viktig friluftsområde 
 Lokal/Regional betydning 
 Attraktivt for flere 

 Brukes av mange 

 
Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Danner en ferdselsforbindelse mot Jørenvikfjellet/Nygårdsheia og videre 

vestover i Hamarøy. Den mest viktige ferdselsforbindelsen dannes allikevel mot 

øst. Dette heiområdet Ut mot Djupdalen og kaffesteinen er populært turområde 

særlig på vinterstid.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde 

 

Populært utfartsområde som danner en lenke mot større turområder.  Både mot 

øst og vest. Området har høy grad av tilrettelegging med kort skiløypenett på 3 

km som er asfaltert. Området har også gapahuk, akebakke og bålpanne. Området 

fungerer som lenke til et større lysløypeanlegg på 9 km. 

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilde: Hamarøy kommune 

Ulvsvågskaret Skisenter (Facebook) 

Loyper.net 

 



 

E6 Kvannelva - Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering: FB10 - Ulvsvågskaret/Djupdalen (se tabell for registreringskategori) 

 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                      ▲  

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Område med både lokal og regional betydning som brukes av mange Særlig på 
vinterstid. Området har stedvis god tilrettelegging som gjør området attraktivt for flere brukergrupper.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                           ▲ 

Begrunnelse: Ny veg legges i tunell som passerer igjennom ulvsvågskaret. Området vil bli skjermet for 
støy som kan øke den rekreasjonelle kvaliteten på området. Omleggingen kan imidlertid føre til færre 
regionale brukere.   

Alt1C                                                           ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 A 
  

Alt1D 

                                                          ▲ 
Begrunnelse: Samme som 1 A                                      

Alt2 
                                                          ▲ 
Begrunnelse: Samme som 1 A            

Alt0 

                                             ▲ 
Begrunnelse: Samme som 1 A             

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                                  ▲ 

Alt1C Ingen endring                                                  ▲ 

Alt1D Ingen endring                                                   ▲ 

Alt2 Ingen endring                                                   ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB11 - Tuva  

 Brukes av mange  
 Lokal/regional betydning 
 Attraktivt for flere 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

  

Blå/grønne korridorer 

 

 

Sykkelruter 

 

 

Geografiske områder  

 

Turområder 

 

 

Utfartsområde 

 

 

Nærturterreng 

 

 

Marka/Bymark 

 

Svært viktig turområde for lokalbefolkningen og kan nås innen relativt 

kort tid til fots. Området har i tillegg en andel regionale så vel som 

nasjonale brukere.  Brukerfrekvensen anses som stor og landskapsbildet 

fremstår som ganske inngrepsfritt.  Bruken av området er turgåing samt 

jakt,  fiske og bærsanking.  

Urbane uteområder 

 

 

Leke- og rekreasjonsområder 

 

 

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

 

Jordbrukslandskap 

 

 

Andre rekreasjons og 

friluftsområder 

 

 

Kilder: Hamarøy Kommune, 

Kartlagte friluftsområder 

 



 

E6 Kvannelva - Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

 

54 

 

 

Verdivurdering: FB11 - Tuva  

(se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området er svært viktig markaområde. Brukes av mange og har i tillegg til lokale 
brukere også regionale brukere. 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                       ▲ 

Begrunnelse: Ny veg legges i tunell som passerer igjennom ulvsvågskaret. Området vil bli skjermet for 
støy som kan øke den rekreasjonelle kvaliteten på området. Omleggingen kan føre til færre regionale 
brukere.   

Alt1C                                                       ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 A 
  

Alt1D 
Begrunnelse: Samme som 1 A   ▲ 

Alt2 
Begrunnelse: Samme som 1 A   ▲ 

Alt 0 
Begrunnelse: Samme som 1 A   ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                          ▲ 

Alt1C Ingen endring                                          ▲ 

Alt1D Ingen endring                                          ▲ 

Alt2 Ingen endring                                          ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB12 – Ulvsvåg Presteid 
 

 Brukes av flere 
 Lokal betydning  
 Attraktivt for flere 
 Svært viktig friluftsområde 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

 Lokalt viktig turområde som danner en sammenhengende turløype fra 

Ulvsvåg til Presteid.  

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder 

 

Området danner en del av ett større sammenhengende turområde som 

går fra Ulvsvåg til Presteid. Mesteparten av brukerne er lokale. Bruken 

beskrives som middels. Fremstår som myrlendt og kupert.  

Utfartsområde  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilder: Hamarøy kommune, kartlagte 

friluftsområder 
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Verdivurdering: FB12 – Ulvsvåg Presteid (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Svært viktig ferdselsforbindelse og turområde for lokalbefolkning. Populært 
turområde som brukes av lokalbefolkning.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                       ▲ 

Begrunnelse: Ny veg legges i tunell som passerer igjennom Ulvsvågskaret. Området vil bli skjermet for 
støy som kan øke den kvaliteten området har for rekreasjon. Omleggingen kan føre til færre regionale 
brukere.  

Alt1C                                                       ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 A 
  

Alt1D 

 
                                                     ▲ 
Begrunnelse: Samme som 1 A 

Alt2 

Begrunnelse: Samme som 1 A 
                                                     ▲ 

Alt 0 
                                                     ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A Ingen endring                                          ▲ 

Alt1C Ingen endring                                          ▲ 

Alt1D Ingen endring                                           ▲ 

Alt2 Ingen endring                                           ▲ 

Alt0 Ingen endring                                           ▲ 
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FB13 - Øvre Moan 
 

 Mindre attraktivt for opphold 
 Attraktivt for noen grupper 
 Lokal betydning 

 
 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

Brukes som en forbindelse til FB14/Eventyrskogen og videre 

ferdsel mot FB16 samt FB11 (Tuva, Ulvsvågskaret og Falkreiret) via 

bru over Krokelva. 

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng 

 

Tilgjengelighet begrenses til bilveg grunnet ulendt terreng, våtmark 

og innmark samt bilveger inn til private boliger/fritidsboliger.  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilde: Hamarøy kommune  
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Verdivurdering: FB13 - Øvre Moan (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området er består av jordbruksområder, spredte boliger og skog. Flere steder av 
området er på innmark og det finnes få turmuligheter i området, men området utgjør en viktig ferdselsforbindelse til andre 
nærliggende områder og enkeltdestinasjoner via bilvegen opp Moan. Vegen er også en viktig forbindelse til Eventyrskogen 
hvor barnehagen ofte har utflukter. Langs vegen er det flere trollfigurer som er satt opp.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt 1A                                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Vegalternativ vil passere området på tvers av området. Vil kunne begrense bruken av 
området som en viktig ferdselsforbindelse til andre områder.   

Alt 1C 
                                                                                     ▲ 

Begrunnelse:   Samme som 1 A 
                               

Alt 1D 

                                              ▲ 
Begrunnelse:  samme som 1 B   

Alt 2  
                                              ▲ 
Begrunnelse:  samme som 1 B   

Alt 0  

                                              ▲ 
 
Begrunnelse: Vegen benytter sin nåværende linje                

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                             ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1C                                                                                             ▲ 

Noe miljøskade  

Alt1D Ingen endring                                          ▲ 

Alt2 Ingen endring                                          ▲ 

Alt0 Ingen endring                                          ▲ 
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FB14 – Eventyrskogen/ 
Trolltjønna 
 

 brukes av mange 
 lokal betydning  
 attraktivt for flere 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser 

 

 Lokalt viktig nærturterreng som danner ferdselsforbindelse til 

populære markaområder. 

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng 

 

Området benyttes som nærturterreng og er svært populært blant 

lokalbefolkningen. Området byr på en rundtur rundt Ulvsvåg, Og kobler 

sammen Moan med Ulvsvåg hovedgård. Området er også stedvis 

tilrettelagt med grillhytte (stuka ) 

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder 

 

Området fra trafostasjon ved Krokelva og videre sørover kalles 

«eventyrskogen». Denne brukes hyppig av barn i alle aldre både i 

fritidssammenheng og utflukter i barnehage og skole. Stien er innrettet 

med ulike innslag av figurer samt benker og bålplass.  

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  

Kilder: Hamarøy kommune  
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Verdivurdering: FB14 – Eventyrskogen/Trolltjønna (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området er et svært viktig nærturterreng for lokalbefolkning med til dels god 
tilrettelegging som gjør det attraktivt for flere brukergrupper. Brukerfrekvensen er stor, men har få regionale/nasjonale brukere. 
Området danner en viktig ferdselsforbindelse mot UIvsvågskaret og Tuva. Et nettverk av stier som er godt sammenvevd gjør 
dette til et viktig knutepunkt for videre ferdsel. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                                                                                              ▲ 

Begrunnelse:   Vegen vil tangere inn i område via Moan. Vegen vil ødelegge området 
Som et svært attraktivt for barn samt ødelegge kontakten/sammenknytning til flere stier og 
ferdselsknutepunkter. I tillegg tar den med seg grillhytta («Ruska») som ligger i umiddelbar nærhet til 
Ulvsvåg sentrum.  
  

Alt1C                                                                                                                                              ▲ 

Begrunnelse: Samme som 1 A 
  

Alt1D 

Begrunnelse: Området vil gå ut i tunell ved øvre Moan. Delen av området som er kjent som eventyrskogen 
vil ikke bli direkte berørt men forringet som følge av forstyrrelsene vegen medfører 
                                                                                                                               ▲ 

Alt2 
Samme som i D                                                                                                     ▲ 

Alt 0 

 
                                            ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                                                                                              ▲ 

Svært alvorlig miljøskade 

Alt1C                                                                                                                                                              ▲ 

Svært alvorlig miljøskade 

Alt1D                                                                                                                                                    ▲  

alvorlig miljøskade 

Alt2                                                                                                                                                    ▲ 

alvorlig miljøskade 

Alt0 Ingen endring                                            ▲ 
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FB15 - Ulvsvåg  

 
 Brukes av flere 
 mindre attraktivt for opphold 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser Dårlig funksjon som friluftsområde men fungerer som 

ferdselsforbindelse mellom populært nærturterreng. 

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder Spredte lekeplasser innenfor område.  100 meters skog i sørvestlige 

deler av Nausthågen med potensiale for lek.   

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  
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Verdivurdering: FB15 - Ulvsvåg (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området har ingen særlige kvaliteter for friluftsliv. Området har noen mindre 
grøntarealer og hundremeterskoger som kan være attraktive for barn og oppholde seg i. Det er ikke kartlagt noen bruk av disse 
områdene.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                              ▲ 

Begrunnelse: Vegen vil gå utenfor delområde Området avlastes for mye nærgående trafikk og støy som 
kan bidra til tryggere omgivelser for de som bruker området til rekreasjonsformål.   

Alt1C                              ▲ 

Begrunnelse: samme som 1A 
  

Alt1D 
samme som 1A    ▲ 

Alt2 
samme som 1A    ▲ 

Alt 0 
 0 (Null)                                   ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                           ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt1C                                           ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt1D                                           ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt2                                           ▲ 

Miljøgevinst for delområde 

Alt0 0 (Null)                                                 ▲ 
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FB16 – Øvre Nausthågen  

 
 Brukes av flere 
 Attraktivt for noen grupper 
 Mindre attraktivt for opphold 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser   

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder 

 

Området er mye brukt av barn til ulik lek og aktiviteter. 

Området har fotballbane og akebakke. En liten dam 

lengre ned mot vågen brukes som skøyteis. Populært 

område for skole og barnehage. 

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  
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Verdivurdering: FB16 – Øvre Nausthågen (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området ligger i tilknytning til barnehagen i Ulvsvåg og brukes av barn og unge. 
Området er stort sett mest brukt av denne brukergruppen. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                     ▲ 

Begrunnelse: Området kan bli mer utsatt for støy og/eller visuelle forstyrrelser som følge av ny veg på 
tvers over vågen. Dette vil kunne forringe helhetsinntrykket over området.   

Alt1C                                                                     ▲ 

Begrunnelse: samme som 1A 
  

Alt1D 
samme som 1A                                           ▲ 

Alt2 
samme som 1A                                           ▲ 

 
                                                       ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1C                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1D                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt2                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt0 0 (NULL)                                            ▲ 
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FB17 – Nausthågen/Kilnesodden 
 

 Brukes av mange 
 Attraktivt for flere 
 Regionale/Nasjonale brukere 

 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser   

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng 

 

Populært nærturterreng for skole og barnehage samt øvrig 

lokalbefolkning. Både regionale og nasjonale brukere. Området 

har terrengmessige variasjoner med litt bratte skråninger ut 

mot odden på Nausthågen til mer slake skråninger i vågen og ut 

mot Kilnesodden. På vestsida av Nausthågen er det langgrunt 

bløtbunnsområde hvor man kan gå ved fjære. Området er 

stedvis utilgjengelig, men strandsonen fra vestre Nausthågen og 

til Kilnesodden og videre utover har stort potensiale for å øke 

tilretteleggingen og videreutvikle attraktive nærturområder.  

Marka/Bymark  

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og friluftsområder  
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Verdivurdering: FB17  Nausthågen/Kilnesodden (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                          ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Mye brukt til nærturer. Hovedsakelig lokalbefolkning men området besøkes også 
noe av regionale og nasjonale brukere grunnet nærheten til gjestgiver og campingplass. Området har høy brukerfrekvens og 
brukes av flere grupper.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: Veglinje vil passere vågen. Strandsonen og muligheten for ferdsel til fots langs strandsonen 
vil bli vesentlig forstyrret grunnet trafikkstøy og fyllingsfot.  

Alt1B                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: samme som 1 A  

Alt1C                                                                                                         ▲ 

Begrunnelse: samme som 1 A 
  

Alt1D 
  samme som 1 A                                                                            ▲   

Alt1E 
samme som 1 A                                                                              ▲ 

Alt2 
samme som 1 A                                                                              ▲ 

 
samme som 1 A                                                                              ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                                         ▲ 

Betydelig miljøskade 

Alt1C                                                                                                         ▲ 

Betydelig miljøskade 

Alt1D                                                                                                         ▲ 

Betydelig miljøskade 

Alt2                                                                                                         ▲ 

Betydelig miljøskade 

Alt0                                                                ▲ 

Ingen endring 
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FB18 - Nipholla/Aksla  
 

 Brukes av mange 
 Lokal betydning 
 Attraktivt for flere 

 

Registreringskategori Forklaring 

Ferdselsforbindelser   

Blå/grønne korridorer  

Sykkelruter  

Geografiske områder  

 

Turområder  

Utfartsområde  

Nærturterreng  

Marka/Bymark Markaområde i umiddelbar nærhet til Ulvsvåg. Benyttes til mindre fotturer. 

Området har trimkasse og byr på fin utsikt. Nipholla er et fint utsiktspunkt 

over Ulvsvåg. 

Urbane uteområder  

Leke- og rekreasjonsområder  

Strandsone med tilhørende sjø 

og vassdrag 

 

Jordbrukslandskap  

Andre rekreasjons og 

friluftsområder 

 

Kilde: Hamarøy kommune  

«Nipholla» registrert hos ut.no 
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Verdivurdering: FB18 - Nipholla/Aksla (se tabell for registreringskategori) 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Området er lett tilgjengelig og er populært for lokalbefolkningen. 
Brukerfrekvensen er høy. Området beskrives som svært viktig lokalt. 
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt1A                                                                       ▲ 

Begrunnelse: Områdets friluftsinteresser blir ikke fysisk berørt, men omlegging av veg kan føre til endring i 
lydbildet som kan forringe helhetsopplevelsen ved området  

Alt1C                                                                       ▲ 

Begrunnelse: 
samme som 1A  

Alt1D 
samme som 1A                                             ▲ 

Alt2 
samme som 1A                                             ▲ 

 
                                     ▲ 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt1A                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1C                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt1D                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt2                                                                                ▲ 

Noe miljøskade 

Alt0 Ingen endring                                    ▲ 
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Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

 

Figur 5 Kart som rekapitulerer delområdene  
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Delområder Alt. 0 Alt.1A Alt.1C Alt.1D Alt.2 

FB1 - Varpavassdraget 0 0 0 0 0 

FB2 – Grytafjellet/Kvevlehågen 0 0 0 0 0 

FB3 – Kvannvatnet/Kjerringvatnet 0 - - - - 

FB4 – Kløtra/Korsvika 0 - - - - 

FB5 -  

Tjukkskjømningen/Torpelvatnet 

0 - - - -- 

FB6 – Skilvatnet 0 + + + + 

FB7 - Tverråsvatnet 0 0 0 0 0 

FB8 – Svanvatnet 0 0 0 0 0 

FB9 – Skilvassbakk/Beritjorda 0 - - - -- 

FB10 – Ulvsvågskaret/Djupdalen 0 0 0 0 0 

FB11 - Tuva 0 0 0 0 0 

FB12 – Ulvsvåg/Presteid 0 0 0 0 0 

FB13 - Moan 0 - - 0 0 

FB14 Trolltjønna/Eventyrskogen 0 ---- ---- --- --- 

FB15 – Ulvsvåg sentrum 0 ++ ++ ++ ++ 

FB16 – Øvre Nausthågen 0 - - - - 

FB17 – Nausthågen/Kilnesodden 0 -- -- -- -- 

FB18 - Nipholla 0 - - - - 

 

SAMLET VURDERING 

 

0 (ubetydelig 

endring) 

( - )En minus ( -) En minus (-) En minus ( -) En minus 

Avveining  Svært uheldig 

konsekvens for 

enkeltområde 

Lik som 1 C 

Svært uheldig 

konsekvens for 

enkeltområde 

men Lik som 1 A 

Beste alternativ. 

Samlet sett 

færrest negative 

konsekvenser 

Samlet sett 

flest uheldige 

konse-

kvenser for 

flest områder 

Samlet vurdering 0 (ubetydelig 

endring 

(--) To minus 

Middels 

negativ 

konsekvens 

(--) To minus 

Middels negativ 

konsekvens) 

(-) En minus 

(Noe negativ 

konsekvens) 

(--) To 

minus 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering  2 2 1 3 

Forklaring til rangering Eksisterende E6 

opprettholdes og 

utbedres langs sin 

nåværende linje. 

Bedre tilgang til 

viktige eksisterende 

ferdselsforbindelser 

og 

rekreasjonsområder 

enn nye alternativer. 

Svært uheldig 

for 

enkeltområder 

i forhold til de 

andre linjene 

under 

alternativ 1. 

Svært uheldig for 

enkeltområder 

men skåner 

områder særlig 

område FB9. 

Bedre enn øvrige 

utbyggings-

alternativ 

dårligere enn 

alternativ 0. 

Størst konflikt 

knyttet til 

fragmentering av 

nærturterreng. 

Større 

konsekvens 

for flere 

enkelt-

områder enn 

øvrige. 

Forringelses-

graden er 

utslags-

givende. 



 

E6 Kvannelva - Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

 

71 

 

 

 Sammenstilling av konsekvenser 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1

 i analysen (kap. 0). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert 

utbyggingsalternativ.  

Sammenstillingen viser veglinjealternativene sine potensielle effekter på fagtema friluftsliv, by- 

og bygdeliv. Det viser seg at skilnaden mellom de ulike alternativene ikke er store og at linjene 

fra start til slutt samlet sett har få negative konsekvenser for utøvelse av friluftsliv og 

rekreasjon.  

For å se forskjellene må man nesten se på linjene sine effekter på hvert enkelt delområde. Her 

er det noen som kommer dårligere ut enn andre. Særlig viktige områder som samtlige linjer 

berører er Ulvsvåg sine nærturområder. Disse har høy bruksfrekvens og flere brukergrupper og 

danner ett lavterskeltilbud til friluftsliv for lokalbefolkning og turister i Ulvsvåg. Store deler av 

nærturterrenget vil bli kraftig forringet. Selv ved tiltak som begrenser fragmenteringen og sikrer 

gjennomfart vil selve opplevelsesverdien forringes og vegen vil skape fysiske barrierer i 

landskapet som vil fungere som et hinder for utenom de områdene hvor det legges til rette 

med overganger.  

Alternativ 1 A, 1 C og alternativ 2 er veldig like i sum av konsekvenser. Alternativ 1 D kommer 

best ut poengmessig og har den beste linjen med tanke på hensyn til friluftsliv. Alternativ 2 

skårer dårligst med tanke på større konsekvenser for hvert enkelt delområde. 

 Konsekvenser i anleggsperioden 

Utøvelse av friluftsliv for lokalbefolkningen kan bli vanskeligere i anleggsperioden da større 

områder vil være anleggssoner i denne perioden. Dette i seg selv kan oppleves som barrierer og 

det er derfor viktig at det på viktige knutepunkter og stier legges til rette for passering.  
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 Vurdering av permanente masselager 

Permanente masselager i området er listet opp i tabell #2. Vurderingen er basert på lokaliteten 

sin konsekvens for hvert delområde. De fleste av masselagrene er ikke tilknyttet en spesiell 

linje, og kan i stor grad benyttes uavhengig av linje. Masselagrene ligger i tilknytning til 

eksisterende veger/skogsbilveger. Unntak fra dette gjelder lokalitetene i tabell #1. 

#1 

M_4.1 Heimeråsen,  

Alt 2 

M_8.1 Moan Alt 1 A  

Alt 1 C 

M_8.2 Moan  

 

Alt 1 A  

Alt 1 C 

M_9.1 Trolltjønna 

 

Alt 1 D 

Alt 2 

 

#2 

Deponi ID 

nr 

Stedsnavn Innenfor 

delområde 

Vurdering 

Konsekvens 

Avveining 

M_1.1 Kvannvatnet FB3 

 

0 ingen negativ 

konsekvens 

Permanent masselager vil ikke ha 

noen konsekvenser for friluftslivet 

innenfor delområdet 

M_2.1 Tjukkskjømningen FB3 Noe negativ 

konsekvens 

Vil ikke by på hindring i utøvelse av 

friluftsliv men kan endre en 

persons oppfatning av den visuelle 

kvaliteten til landskapet. Store 

terreng- og teksturforandringer vil 

kunne forringe helhetsopplevelsen  

M_2.2 Tjukkskjømningen FB3 Noe negativ 

konsekvens 

Vil ikke by på hindring i utøvelse av 

friluftsliv men kan endre en 

persons oppfatning av den visuelle 

kvaliteten til landskapet. 

terrengforandringer vil kunne 
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forringe helhetsopplevelsen som 

turområde.  

M_4.1 Heimeråsen FB5 Middels negativ 

konsekvens 

Permanent masselager ligger i 

område med få brukergrupper. 

Antas å ha lite konsekvenser for 

friluftsliv.  

M_5.1 Bjørklia FB9 Middels negativ 

konsekvens 

Masselager ligger et godt stykke fra 

begge alternativer i nærheten av 

populær friluftslokalitet. Potensial 

for negativ influens Dårligere egnet 

enn øvrige lokaliteter 

M_5.2 Bjørklia FB9 Middels negativ 

konsekvens 

Masselager ligger et godt stykke fra 

begge alternativer i nærheten av 

populær friluftslokalitet. Potensial 

for  negativ influens Dårligere egnet 

enn øvrige lokaliteter 

M_6.1 Beritjorda FB9 Noe negativ 

konsekvens 

Permanent masselager ligger i 

område som brukes av få og med få 

brukergrupper. Antas å ha liten 

konsekvens for friluftsliv.  

M_6.2 Beritjorda FB9 Noe negativ 

konsekvens 

Permanent masselager ligger i 

område som brukes av få og med få 

brukergrupper. Antas å ha liten 

konsekvens for friluftsliv.  

M_7.1 Laksvikbakkan FB9 Noe negativ 

konsekvens 

Konsekvenser knyttet til reduksjon 

av jaktterreng samt visuelle 

forstyrrelser knyttet til bruk av 

området til ferdsel 

M_7.2 Laksvikbakkan FB9 Noe negativ 

konsekvens 

Konsekvenser knyttet til reduksjon 

av jaktterreng samt visuelle 

forstyrrelser knyttet til bruk av 

området til ferdsel 

M_8.1 Moan FB13 Noe negativ 

konsekvens 

Konsekvens knyttet til endring i 

totalopplevelse av delområdet.  

M_8.2 Moan FB13 Noe negativ 

konsekvens 

Konsekvens knyttet til endring i 

totalopplevelse av delområdet. 



 

E6 Kvannelva - Ulvsvågskaret - Konsekvensutredning – temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

 

74 

 

 

M_9.1 Trolltjønna FB14 Stor negativ 

konsekvens 

Permanent masselager vil kunne 

forringe helhetsopplevelsen av ett 

svært viktig nærturterreng for 

lokalbefolkning samt danne hindre i 

fremkommelighet. 

M_9.2 Trolltjønna FB14 Stor negativ 

konsekvens 

Permanent masselager vil kunne 

forringe helhetsopplevelsen av ett 

svært viktig nærturterreng for 

lokalbefolkning samt danne hindre i 

fremkommelighet. 

M_10.1 Grustaket FB18 Positiv 

konsekvens 

Igjenfylling av grustak vil på sikt 

kunne skape et mer helhetlig 

inntrykk som vil kunne berike 

helhetsopplevelsen til 

friluftsområdet.   

M_11.1 Vågen FB17 Stor negativ 

konsekvens 

Permanent masselager vil kunne 

forringe helhetsopplevelsen av et 

svært viktig nærturterreng for 

lokalbefolkning samt danne hindre i 

fremkommelighet. 

M_11.2 Vågen FB17 Stor negativ 

konsekvens 

Permanent masselager vil kunne 

forringe helhetsopplevelsen av ett 

svært viktig nærturterreng for 

lokalbefolkning samt danne hindre i 

fremkommelighet. 
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Skadereduserende tiltak 

1. Turområder og ferdselsforbindelser skal sikres adkomst/gjennomgang også i 

anleggsperioden. Det skal lages en oversikt over hvordan dette er tenkt løst i 

anleggsperioden. Denne skal så godkjennes av Statens vegvesen. 

2. For installasjoner knyttet til lek/opphold og rekreasjon nært planlagt veg så bør det 

ilegges krav om støyreduserende tiltak i form av støyvoller.  

3. Enkeltlokaliteter underordnet delområdene som er svært viktige for områdets funksjon 

så skal det fastsettes en bøteleggingssone i rigg- og marksikringsplan. Avstand til 

inngrepsområde og til enkeltlokaliteter avtales nærmere med fagansvarlig i Statens 

vegvesen. 

4. Deponiområde M_11.1 og M_11.2 benyttes kun dersom ny E6 blir og krysse Vågen. 
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5 Miljøoppfølging 

Det skal utarbeides Rigg- og marksikringsplan. Denne skal godkjennes av fagansvarlig hos 

Statens vegvesen. Det skal være særlig fokus på kritiske forhold som er opplistet under 

skadereduserende tiltak (kapittel 4) 
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6 Tabell- og figurliste 
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7 Referanser 

 

- Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven: Forskrift om 

konsekvensutredninger 

- Plan og bygningsloven (PBL): Plan- og bygningsloven  

- Vegdirektoratet 2018, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen, Handbok 

V712 Konsekvensanalyser 

- Hamarøy kommune – Kartlagte friluftsområder -> Miljødirektoratet 

- Hamarøy kommune v/Hilde Fredheim  

- Naturmangfoldloven Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - 

Lovdata 

- Friluftsloven Lov om friluftslivet (friluftsloven) - Lovdata 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
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8 Vedlegg 

[faktaark o.a.] 
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