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1 Sammendrag 

 
Figur 1: Vegstrekningen for detaljregulering E6 Ulvsvågskaret 
 
Statens vegvesen har i samarbeid med Hamarøy kommune utarbeidet detaljregulering med 
konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret.  
 
Strekningen inngår i konseptvalgutredning (KVU) E6 Mørsvikbotn-Ballangen, som ble vedtatt 
av Regjeringen i 2013. Av KVU fremgår det at E6 skal bygges ut til vegnormalstandard i 
dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Strekningen er problematisk for 
fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 
m.o.h) er hyppig stengt vinterstid pga. berging av tunge kjøretøy. Siden starten av 90- tallet 
har strekningen vært løpende omtalt i NVVP og senere NTP 2018-2029, men det har ikke 
vært avsatt midler til gjennomføring i statsbudsjettet.  
 
Ved realisering av denne nye planen får vi en betydelig mer trafikksikker E6 med slak 
kurvatur som oppfyller funksjonen til en nasjonal hovedveg. Ny E6 blir kortere enn dagens 
E6, noe som vil gi samfunnet innsparinger i form av redusert reisetid og reduserte 
klimagassutslipp i forbindelse med transport. Ny veg planlegges for fartsgrense 80-90 km/t 
og dette bidrar også til redusert reisetid.  
 

2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 
Hamarøy kommune, utarbeidet detaljregulering (med konsekvensutredning) for E6 
Ulvsvågskaret. Planen er konsekvensutredet etter planprogram fastsatt av Hamarøy 
kommune 31.10.2019.  
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Hva er en detaljregulering? 
 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet 
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn. 
 

 
Planen består av følgende deler: 

• Plankarthefte datert 15.12.2022 
• Reguleringsbestemmelser datert 15.12.2022 
• Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 15.12.2022 
• Vedlegg: 

Tegningshefte datert 01.04.2022 
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 17.02.2022 
Hefte med innspill til varsel om oppstart og planprogram, datert 10.08.2019 
Merknadshefte over høringsuttalelser og innsigelser, datert 01.11.2022 
Støyutredning COWI, datert 04.02.2022 
Konsekvensutredning landskapsbilde, datert 01.12.2021 
Konsekvensutredning naturmangfold, datert 16.02.2022 
Konsekvensutredning reindrift, datert 14.02.2022 
Konsekvensutredning friluftsliv og by- og bygdeliv, datert 24.11.2021 
Konsekvensutredning kulturarv, datert mars 2022 
Fagrapport hydrologi B11753-HYDR-01 
Fagrapport geoteknikk B11753-GEOT-01 
Fagrapporter ingeniørgeologi B11753-GEOL-01 og -02 
Fagrapport geologi 50934-GEOL-48 
Fagrapport naturfare B11753-NAT-01 

 
 
 
2.1 Bakgrunn for planarbeidet  

Strekningen har i all tid vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge 
kjøretøy. Stigningen fra Ulvsvåg opp til Ulvsvågskaret (212 m.o.h) er hyppig stengt vinterstid 
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pga berging av tunge 
kjøretøy. Strekningen inngår i 
konseptvalgutredningen 
(KVU) E6 Mørsvikbotn – 
Ballangen, som ble vedtatt av 
Regjeringen i 2013. Av KVU 
fremgår det at E6 skal 
bygges ut til 
vegnormalstandard i dagens 
korridor med tunnel under 
bl.a. Ulvsvågskaret. Med 
dette ønsker man å oppnå 
redusert reisetid for 
næringstransport og bedre 
regularitet og robusthet på 
vegstrekningen. Et mål i 
nevnte KVU er å fjerne 
«flaskehalser» i 
trafikksystemet.  
Ulvsvågskaret er prioritert 
som nr. 3 av 
flaskehalsprosjektene på KVU-strekningen.  
 
KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen beskriver fire krav som skal dekke viktige behov:  

• God forbindelse for lokalbefolkning og lokalt næringsliv  
• Opprettholde kundegrunnlag for reiselivsnæring  
• Færre trafikkulykker  
• Reduserte klimagassutslipp  

 
E6 Ulvsvågskaret har siden 1990-tallet vært omtalt i en rekke vegutviklingsplaner, sist i 
Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.  
 
2.2 Mål for prosjektet  

Alle av Statens vegvesens vegprosjekter skal ha definerte samfunnsmål og effektmål.  
 
Samfunnsmålene skal ivareta samfunnsperspektivet (samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 
utvikling o.l) og fastsettes politisk gjennom Nasjonal Transportplan (NTP). Samfunnsmålet 
for prosjektet E6 Ulvsvågskaret er at det skal som en del av E6 Mørsvikbotn – Ballangen bidra 
til at E6 er et transportsystem som knytter landsdelen og regionen sammen på en god måte 
og gir gode vekstvilkår for næringslivet. Vegens standard og plassering skal også tilpasses 
lokale behov for areal og næringsutvikling.  
Effektmålene ivaretar brukerperspektivet og omhandler tidsbesparelser, regularitet, 
ulykkesfrekvens o.l. For E6 Ulvsvågskaret er det fastsatt følgende konkrete effektmål med 
tilhørende indikatorer på måloppnåelse:  

Figur 2: Strekningen for KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen 
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Effektmål  Indikator (målbart iht. før-/etter-situasjon) 
Reduksjon i reisetid  Redusert reisetid på strekningen i en 

normalsituasjon  
Bedre regularitet, robusthet og 
framkommelighet  

Fjerne dagens E6 over Ulvsvågskaret med 
stigning definert som flaskehals for 
tungtransport.  
Redusere risiko for uforutsette hendelser 
som medfører stengt veg.  

Redusere klimagassutslipp  Beregnet klimagassutslipp for ny veg skal 
være lavere enn nåsituasjonen gitt samme 
trafikkmengde.  

  
2.3 Planprosess 

Til å utarbeide planen har Statens vegvesen satt ned en prosjektgruppe bestående av 
prosjektleder, planleggingsleder og relevante fagressurspersoner for planens aktuelle 
problemstillinger. På vegne av Hamarøy kommune har kommuneplanlegger vært bidragsyter 
i planarbeidet og kommunestyret i Hamarøy kommune er vedtaksmyndighet.  
 
Statens vegvesens prosjektgruppe for utarbeiding av planen:  
Navn Fagansvar 
Knut Sjursheim   Prosjektledelse 
Heidi Martens Planleggingsledelse 
Trym Ringvall Vegplanlegging 
Ida Bohlin  Geoteknikk 
Hanne B. Hauge og Finn Sverre Karlsen Ingeniørgeologi og geologi 
Marte Beate Øiesvold Naturfare 
Linda Therese Nilsen  Hydrologi 
Vemund Lenschow Grunnerverv 
Anders Berget Owrenn og Ulf Håkon Stoltz Landskap og friluftsliv/ by- og bygdeliv 
Nicklas Eriksson  Konstruksjon  
Gunnar A. Andersen  Vegteknologi  
Odd-Arild Strøm  Elkraft 
Frid Didriksen  DAK/ Plankart og temakart 
Trond Aalstad  Naturmangfold og reindrift 
Tom Andre Edvardsen  Kulturmiljø 
Svein Kandola Vann, avløp og overvann 
Henrik Wildenschild Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
I tillegg har følgende eksterne ressurser bidratt:  
 
Firma Fagansvar 
COWI Støyanalyse 
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Statens vegvesen som forslagsstiller har vurdert at tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning jf. pbl § 4-2. Planen med konsekvensutredning er utarbeidet på 
bakgrunn av planprogram fastsatt av Hamarøy kommune.  
 
Ved planoppstart ble berørte offentlige organer, grunneiere og andre interesserte varslet om 
at planarbeidet var igangsatt, med frist for å avgi forhåndsuttalelser. Varselet ble også 
annonsert i avisen Nordland og Nord Salten Avis. Etter endt varslingsperiode ble innspillene 
gjennomgått og oppsummert og disse ligger til grunn for planen slik den er utformet.  
 
Reguleringen av E6 Ulvsvågskaret har pågått i perioden 2014-2022, men oppstart ble 
formelt varslet i 2019. I løpet av denne tiden har de to opprinnelig berørte kommunene 
Tysfjord og Hamarøy blitt slått sammen til nye Hamarøy kommune uten at det har påvirket 
planarbeidet i nevneverdig grad. Det er inngått avtale mellom nye Hamarøy kommune og 
Statens vegvesen om overføring av planforberedelse til statlig myndighet, her Statens 
vegvesen, jf. pbl § 3-7. I plansaken er Hamarøy kommune regnet som høringspart, men har 
også vært direkte involvert underveis i planarbeidet for å sikre lokalt tilpassete løsninger.  
 
Tabellen under viser planprosessen med viktige milepæler:  
Aktivitet  Dato/ tidsrom 
Varsel om oppstart og planprogram på høring 01.06.-10.08.2019 
Annonsering av varsel om oppstart  27.05.2019 
Åpent informasjonsmøte på Ulvsvåg grendehus 20.06.2019 
Frist for innspill til oppstart  10.08.2019  
Fastsettelse av planprogram, sak nr. 52/19 31.10.2019 

Møte med Nordland Fylkeskommune avdeling for samferdsel 
18.11.2019  
 

Sammenslåing av Tysfjord og Hamarøy kommune 01.01.2020 
Regionalt planforum Nordland 18.03.2021 
Møte med Nordland Fylkeskommune avdeling for samferdsel 07.12.2021 
Høring og offentlig ettersyn av planforslag 11.04.– 31.05.2022 
Merknadsbehandling 31.05.-01.11.2022 
Møte med reinbeitedistriktet 27.07.2022 
Statsforvalterens innsigelser løst  29.09.2022 
Behandling i Hamarøy kommunes plan- og ressursutvalg 07.12.2022 
Endelig vedtak i Hamarøy kommunestyre 15.12.2022 

 
 
Jf. pbl § 3-7 la Statens vegvesen planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn og stod som 
mottaker av alle innspill som kom inn i høringsperioden.  
 
Planforslaget lå ute på høring i perioden 11.04.-31.05.2022. Grunneiere, myndigheter og 
andre berørte parter fikk planforslaget tilsendt direkte og dokumentene lå også ut på 
følgende steder:  

• Hamarøy kommune, servicetorget på rådhuset  
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• Internett: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6ulvsvagskaret/ 
Høring og offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Nord Salten Avis.  
 
Eventuelle merknader til planforslaget måtte innen 31.05.2022 være sendt skriftlig til: 
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2606 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no 
Merkes med saksnummer: 20/7488.  
 
Ved spørsmål kunne man ta direkte kontakt med kontaktperson i Statens vegvesen: 
Heidi Martens, tlf: 24017397, e-post: heidi.martens@vegvesen.no 
 
Alle forslag og innspill er vurdert av Statens vegvesen gjennom en merknadsbehandling som 
utgjør vedlegg til endelig plan (merknadshefte). Hamarøy kommune er vedtaksmyndighet.  
Vedtatt reguleringsplan utgjør hjemmelsgrunnlag for bygging av ny veg og tuneller, samt 
innløsning/ekspropriasjon av nødvendig veggrunn. 
 
Vedtaket kan påklages til Hamarøy kommune jf. forvaltningsloven § 28.  
 

3  Planområdet og berørte eiendommer 

3.1 Planområdet 

Planområdet ligger i Nordland fylke, i Hamarøy kommune og strekker seg fra Kvannelva i sør 
og forbi Kilnesodden i nord. Området bærer i hovedsak karakter av naturlandskap med skog, 
myrområder, hav, innsjøer og fjell med litt spredt bebyggelse. Unntaket er bygda Ulvsvåg 
som ligger ved starten av oppstigningen til skaret fra nord. Ulvsvåg er et trafikalt knutepunkt 
med vegforbindelse vestover mot bl.a. kommunesentret Oppeid og videre til Skutvik. Dagens 
E6 strekker seg fra havnivå til ca 200 m.o.h. og passerer også gjennom Skillvassbakk, med 
spredt bebyggelse. Det er noe landbruksareal og spredt hyttebebyggelse innenfor området.  
 
Det varslete planområdet ved oppstart av planarbeidet var relativt stort for å sikre at man 
fanget opp aktuelle problemstillinger som kunne oppstå under planarbeidet, mens endelig 
planområde kun omfatter det arealet som faktisk er foreslått regulert.  
 
3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 

Gnr.  Bnr.   Gnr.  Bnr.   Gnr.  Bnr.   Gnr.  Bnr.   Gnr.  Bnr.  

8 16  9 159  9 28  78 14  119 1 

8 25  9 197  9 3  78 16  260 2 

9 1  9 211  78 1  78 18  260 7 

9 2  9 214  78 2  78 20  260 30 

9 5  9 223  78 3  78 23  260 32 

mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:heidi.martens@vegvesen.no
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9 11  9 224  78 4  78 24  260 35 

9 17  9 225  78 5  78 26  283 1 

9 30  9 106  78 6  80 1    

9 65  9 73  78 7  81 1    

9 87  9 129  78 10  81 5    

 

4 Planstatus og overordnede føringer 

4.1 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Statens vegvesen som forslagstiller har en selvstendig vurderingsplikt iht. 
konsekvensutredningsforskriften (KU-forskriften), mens Hamarøy kommune som 
planmyndighet har hatt den endelige avgjørelsen i vurderingen.  
 
Jf. pbl § 4-2 skal alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn ha en planbeskrivelse som inneholder en særskilt vurdering av disse virkningene – 
en konsekvensutredning. Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften), FOR-2017-
06-21-854, styrer innholdet i utredningen nærmere.  
 
Statens vegvesen har vurdert at tiltaket er av en slik investeringsmessig størrelse at det faller 
inn under KU-forskriften § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding, bokstav b) reguleringsplaner etter pbl for tiltak i vedlegg I, 7. 
bokstav e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner 
kr.  
 
Se kapittel 9 for beskrivelse av tema, omfang og resultater av konsekvensutredningen.  
 
4.2 Kommunale planer 

4.2.1 Kommuneplanens arealdel  

Da planarbeidet startet opp gikk planområdet gjennom kommunene Tysfjord og Hamarøy. 
Kommunene ble sammenslått fra 01.01.2020 og planområdet ble i sin helhet liggende i nye 
Hamarøy kommune. Kommuneplanens arealdel er ikke revidert etter sammenslåingen, slik at 
kommuneplanene fra de to tidligere kommunene er gjeldende som kommunedelplaner inntil 
videre. Planene ble vedtatt i hhv. 2015 og 2009.  
  
I gjeldende kommune(del)planer ligger dagens E6 inne som nåværende hovedveg med unntak 
for over Ulvsvågskaret, i kommuneplan for tidligere Hamarøy kommune, hvor veglinjen er 
markert som fremtidig E6/ riksveg, delvis i tunnel.  
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Ny vegtrase jf. denne plan går i stor grad gjennom områder som i gjeldende planer er avsatt 
til LNFR-formål – landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.  

4.2.2 Reguleringsplaner  

Tettstedet Ulvsvåg er regulert i plan 1849198401 – Regulering for Ulsvåg, vedtatt i 1984. 
Tilgrensende planområdet for Ulvsvåg i nord er et boligområde regulert i plan 1849201001 – 
Regulering for Normanngården, vedtatt i 2010.  
 
Reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret vil berøre begge disse planene og på enkelte deler 
overlappe. Delvis vil ny plan regulere for gjeldende formål i underliggende plan, men delvis vil 
det reguleres for nye formål.  Illustrasjonen under viser e to gjeldende reguleringsplanene 
med plangrense for E6 Ulvsvågskaret.  
 

 
Figur 3: Plankart for regulering for Ulvsvåg og regulering for Normanngården sammenstilt med plangrense for E6 
Ulvsvågskaret markert med stiplet rød linje 
 
De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan vil oppheves ved 
vedtak av detaljregulering for E6 Ulvsvågskaret.  
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4.3 Fylkesplan for Nordland 

Fylkesplanen angir klare mål for arealpolitikken i fylket og spesielt planens kapittel 8.3 
Naturressurser, kulturminner og landskap er relevant og styrende for planarbeidet gjennom 
følgende punkter:  

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element skal være en integrert del av 
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer.  

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 
Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.  

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag 
for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena.  
 

Samt følgende punkt i kapittel 8.2:  
i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang 

mellom ulike transportmidler.  
 
4.4 Nasjonal transportplan 

I gjeldende nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er det satt overordnede og langsiktige 
mål for transportsektoren:  

• Overordnet mål: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050  
• Likestilte mål for utviklingen av transportsektoren:  

o Mer for pengene 
o Effektiv bruk av ny teknologi  
o Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål  
o Nullvisjon for drepte og hardt skadde  
o Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

 
E6 Ulvsvågskaret har siden 1990-tallet vært omtalt i en rekke vegutviklingsplaner, sist i NTP 
2018-2029 (kapittel 4.2). I gjeldende NTP 2022-2033 er prosjektet imidlertid ikke omtalt. 
Dette innebærer at det i de første seks årene av inneværende NTP-periode ikke er planlagt å 
bevilge midler til gjennomføring. Midler til planlegging er avsatt i tidligere omganger, slik at 
prosjektet kan forberedes til bygging når bevilgningen kommer.  
 
 

5 Hovedutfordringer i planområdet 

Fremkommelighet  
Hovedutfordringen i planområdet er framkommelighet. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 
m.o.h.) er hyppig stengt vinterstid pga berging av tunge kjøretøy, og utgjør en flaskehals for 
tungtransport på en strekning med få omkjøringsmuligheter.  
 
Under tema fremkommelighet ligger også redusert reisetid og som knytter seg til NTP-målet 
om enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.  
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Naturmiljø og naturressurser 
I lys av hovedutfordringen med planarbeidet, som er å sikre bedre fremkommelighet og økt 
trafikksikkerhet, melder det seg også andre sentrale utfordringer. 
 
Innenfor planområdet og planens influensområde er det registrert sårbare naturtyper og 
arter. Planområdet kommer i berøring med et vernet vassdrag, landbruksareal og 
friluftslivsområder. En sentral utfordring i planarbeidet er å begrense arealbeslaget mest 
mulig og hensynta eksisterende naturmiljø og naturressurser i størst mulig grad.  
 
Reindrift  
Innenfor planområdet går en flyttlei for rein, og tema er vurdert til å utløse KU-plikt. 
Planområdet utgjør i stor grad areal som i dag er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og 
reindrift (LNFR).  
 
 
Næringsutvikling  
Planområdet omfatter deler av Ulvsvåg sentrum og tettstedets muligheter for utvikling har 
delvis vært lagt på is i påvente av at arealbruk og trasé for ny E6 skal bli endelig avklart. Fra 
kommunens og næringslivets side har det vært tydelig formidlet et behov for tilrettelegging 
av næringstomter i tilknytning til ny veg. Hvordan den nye traséen vil gripe inn i allerede 
regulerte områder har også hatt betydning for private utbyggingsinitiativ.  
 

6 Mulighetsvurderinger 

I innledende faser av planarbeidet ble det vurdert flere ulike veglinjealternativ, hvorav fire 
gjennomgikk nærmere utredning og siling (Figur 4) før man landet på hvilket alternativ som 
skulle gå videre til regulering.  
 
Alternativene er sammenfallende i de sørligste 2 km av planstrekningen, og i den nordligste 
1,25 km. Det er mellom disse delstrekningene at alternativene følger ulike traseer.  
 
Valgt veglinje er et resultat av en silingsprosess bestående av kost/nytte-vurderinger, 
konsekvensutredning (se kapittel 9), innspill fra varsel om oppstart og tilbakemeldinger fra 
regionalt planforum  
 
Alternativ 1 følger i stor grad korridoren for eksisterende E6 og består av fire delalternativer: 
 
Alt. 1a har søndre påhugg for nordligste tunnel i Skilvassbakk med utløp på nordsiden i 
vestre påhugg (Moan).  
 
Alt. 1b har søndre påhugg for nordligste tunnel i Skilvassbakk med utløp på nordsiden i 
østre påhugg.  
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Alt. 1c har søndre påhugg for nordligste tunnel ved grendehuset i Skilvassbakk, med utløp 
på nordsiden i vestre påhugg.  
 
Alt. 1 d har søndre påhugg for nordligste tunnel ved grendehuset i Skilvassbakk, med utløp 
på nordsiden i østre påhugg.  
 
Alternativ 2 ligger øst for alternativ 1 og har et mer rettlinjet forløp mot nord, og avviker i 
stor grad fra dagens E6-korridor. Utløp på nordsiden er østre tunnelpåhugg. 
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Figur 4: Veglinjealternativene markert i oransje for veg i dagen og grå stiplet linje for tunnel. Dagens trase i sort 
heltrukket linje. Tegning: Statens vegvesen.  
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7 Eksisterende situasjon, plantiltak og virkninger 

7.1 Trafikkforhold  

7.1.1 Eksisterende trafikkforhold 

I dag benyttes strekningen av E6 hovedsakelig av godstransport og personbiler. Det er ikke 
gang- og sykkelveg og myke trafikanter må bevege seg på og langs vegbanen. Det er 
enkelte adkomstveger og kryss på strekningen, samt noen direkteavkjørsler til spredt 
bebyggelse. Fartsgrensen er 80 km/t over Ulvsvågskaret og reduseres til 60 km/t nærmere 
tettstedet Ulvsvåg.  Tabell 1viser trafikkmengdene på dagens E6 (2022).  
 
Tabell 1: Trafikktall for 2022 

Delstrekning  Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
E6, Kvannelva – Ulvsvåg 1300 
E6, Ulvsvåg – Kilnesodden 955 

7.1.2 Fremtidige trafikkforhold 

Fremskrevne trafikktall for år 2050 vises i Tabell 2.  
 
Tabell 2: Fremskrevne trafikktall for prognoseåret 2050 

Delstrekning  Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
Ny E6, Kvannelva – Ulvsvåg 1750 
Ny E6, Ulvsvåg – Kilnesodden 1350 
Ny Fv. 81 (gjennom Ulvsvåg) 700 
Resterende deler av dagens E6 50 

 
Trafikken fra dagens E6 vil flyttes over på ny veg, mens dagens veg opprettholdes som 
adkomstveg for boliger og beredskapsveg (se kapittel 7.2 - Omklassifisering). Fremtidig 
trafikk på dagens veg vil bli meget begrenset.  
 
Gjennom Ulvsvåg sentrum er dagens E6 foreslått omklassifisert til fylkesveg med 
tilførselstrafikk til sentrum og gjennomgangstrafikk til Oppeid/ Hamarøy.  

7.1.3 Valg av standard  

Reguleringsplanen for E6 Ulvsvågskaret er basert på vegstandard H1 jf. Håndbok N100- 
Vegnormalen med vegbredde 8,5 meter og fartsgrense 80- 90 km/t. Vegen planlegges for 
hastighet 90 km/t, dette gjelder særlig den lange tunnelen (tunnel 2.3) og planområdet sør 
for denne. Tunellene bygges etter tunnelklasse B, med tunnelprofil T9,5.  
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Figur 5: Tverrprofil H1 - Nasjonal hovedveg, ÅDT <6000. 
 
 

 
Figur 6: Tunnelprofil T9,5 for dimensjoneringsklasse H1 
 
Planen har vært gjennom trafikksikkerhetsrevisjon i henhold til Statens vegvesens krav og 
krav i Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften), og 
det har vært dialog med fagpersonell for drift og vedlikehold.  
 
Vegen planlegges for fartsgrense 90 km/t som vil medføre behov for å søke fravik fra krav i 
håndbøker.  

7.1.4 Beskrivelse av ny E6  

Ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden er totalt 10,2 km lang. Dette er 3,6 km kortere enn 
dagens E6.  
 
Strekningsvis beskrivelse av vegtiltakets dagsoner, dvs. de delstrekningene som ikke går i 
tunnel følger. For nøyaktig plassering og mulig utforming av ulike tiltak henvises det til C-
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tegninger i vedlagte tegningshefte. Når det i den videre beskrivelsen refereres til 
profilnummer finnes disse på nevnte C-tegninger.  
 
På strekningen reguleres det for tre tunneler som er nummerert hhv. 2.1, 2.2 og 2.3 (jf. 
veglinjealternativ 2) med 2.1 lengst sør. Tunnel 2.1 og 2.2 er relativt korte, mens 2.3 er over 
3 km lang.  
 
Dagsonene på vegstrekningen er nummerert 1-4 fra sør til nord.  
 
Se tegning nr T102 i vedlagte tegningshefte for bedre oversikt over tunnelnummerering og 
dagsoneinndeling.  
 
 
Dagsone 1: Kvannelva – tunnelpåhogg Mellomelva  
 

 
Figur 7: Ny E6 fra Kvannelva og langs Kvannvatnet, sett fra sør mot nord. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

• Prosjektområdet starter rett sør for Kvannelva  
• E6 legges på ny bru over Kvannelva  
• Ny veg følger dagens trasé langs Kvannvatnet, men plasseres slik at vegfyllingens 

skråningsutslag ikke berører strandsonen mer enn dagens veg. Ny veg ligger således 
rett i overkant av dagens veg.  

Kvannvatnet 

Kvannelva 
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Figur 8: Ny E6 med parkering ved Kvannvatnet. Sett fra sør mot nord. 3D-modell: Statens vegvesen 

 
• Det etableres parkeringsplass for hytter langs Kvannvatnet og utfartsparkering, med 

plass til 8-10 personbiler 
 
 

 
Figur 9: Kryss med avkjøring til dagens E6 mot Skilvassbakk. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

• Før søndre tunnelpåhugg for tunnel 2.1 reguleres kryss med dagens E6 som skal 
opprettholdes som statlig beredskapsveg og gang-/sykkelveg.  

• E6 legges på bru over Mellomelva. 
• Over tunnelportalen legges privat veg som sikrer adkomst til eksisterende 

bebyggelse på nordsiden av Kvannvatnet.  
• På sidene av tunnelportalen reguleres det for massedeponi. Planbestemmelsene 

sikrer terrengtilpasset deponering og gjensåing.  
 

Kvannvatnet 

Parkering 

Skilvatnet 

Dagens E6 

Mellomelva 
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Dagsone 2: Tunnelpåhugg nord for tunnel 2.1 til tunnelpåhugg sør for tunnel 2.2 
 

 
Figur 10: Dagsone mellom tunnel 2.1 og 2.2, sett fra vest mot øst. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

• Mellom tunnel 2.1 og tunnel 2.2 er det en dagsone på ca 200 meter.  
• Privat veg legges i undergang under E6 for å sikre eksisterende adkomst til utmark.  

 
Dagsone 3: Tunnelpåhugg nord for tunnel 2.2 til tunnelpåhugg sør for tunnel 2.3 
  

 
Figur 11: Dagsone mellom tunnel 2.2 og 2.3, sett fra øst mot vest. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

Skilvatnet 

Privat veg  

Ny E6 

Skilvatnet 

Dagens E6 

Ny E6 Kryss Skilvassbakk 
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Figur 12: Kryss mot Skilvassbakk, sett fra sør mot nord. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

 
Figur 13: Søndre tunnelportal for tunnel 2.3 med privat veg lagt over portalen. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

• Mellom tunnel 2.2 og 2.3 er det en dagsone på ca 1 km.  
• Omtrent midt imellom de to tunnelpåhuggene er det regulert kryss for avkjøring til 

kommunal veg til Skilvassbakk.  
• Over søndre tunnelportal for tunnel 2.3 (til høyre i Figur 11 og nærbilde i Figur 13) 

legges privat veg for å opprettholde eksisterende privat veg.  
 

Dagens E6 

Kryss SKilvassbakk 

Ny E6 

Ny E6 

Privat veg  
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Dagsone 4: Ulvsvågskaret - Kilnesodden 

 
Figur 14: Oversiktsbilde Ulvsvåg, sett fra nord mot sør. 3D-modell: Statens vegvesen 
 

 
Figur 15: Kryss mot Ulvsvåg og kollektivholdeplass, sett fra sør mot nord. 3D-modell: Statens vegvesen 

 
• Tunnel 2.3 kommer ut i overkant av tettstedet Ulvsvåg 
• Kryss mot Ulvsvåg er et kanalisert T-kryss med separat venstresvingefelt for trafikk 

fra sør som skal inn til Ulvsvåg. Løsningen er i tråd med Statens vegvesens vegnormal 
for de fremskrevne trafikktall for strekningen.  

• På nordsiden av avkjøringsrampen/krysset er det regulert for kollektivholdeplass. 
Innenfor arealet skal det også tilrettelegges for kiss`n ride-parkering og offentlig 
toalett.  

• På sørsiden av rampen er det regulert for privat næringsareal (ikke vist i modell) med 
bl.a. mulighet for å anlegge vegserviceanlegg.  

• Dagens kollektivholdeplass i Ulvsvåg reguleres til sentrumsformål i tråd med 
Hamarøy kommunes innspill til planen.  

Ny E6 

Kollektivholdeplass 

Kjørbar gang-
/sykkelveg 

Næringsareal 

Kryss 
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• Dagens E6 gjennom Ulvsvåg sentrum foreslås omklassifisert til fylkesveg (Fv. 81) jf. 
kapittel 7.2. 

• Fra Fv. 81 reguleres kjørbar gang-/sykkelveg over E6 som adkomstveg til boliger og 
gårdsbruk overfor Vågen.  

 

Figur 16: Brunt felt er masselagring i Vågen. Ny E6 vil legges oppå denne. Krokelva legges i kulvert under ny veg. 
3D-modell: Statens vegvesen 
 

• I Vågen er det regulert for permanent masselager slik at ny E6 kan legges i strakere 
linje over til Kilnesodden.  

• Krokelva vil i stor grad følge sitt naturlige løp og legges i kulvert under ny E6.  
• Mot sjø skal fyllingsfronten erosjonssikres opp til fremskrevet stormflonivå 3 m.o.h.  
• Langs E6 vil det legges gang-/sykkelveg som kobler seg på dagens gang-/sykkelveg 

gjennom Ulvsvåg.  

7.1.5 Hva som ikke blir løst 

Det er ikke gjennomført risikovurdering for tunnel jf. tunnelsikkerhetsforskriften § 10. Dette 
er avklart med tunnelforvalter i Statens vegvesen at gjennomføres i forbindelse med 
prosjektering.  
 
7.2 Omklassifisering av veg  

De planlagte tiltakene vil gi store endringer i status og funksjon for det 
eksisterende og tilstøtende vegnettet i planområdet. I planforslaget ved høring medtas 
forslag til omklassifisering av vegnettet som berøres. Figur 17 viser hvilke veger som 
omfattes av forslaget til omklassifisering og deres framtidige status. Omklassifisering 
behandles etter vegloven. Det er Vegdirektoratet som etter høring i kommune og 
fylkeskommune fatter endelig beslutning om omklassifisering. Prosessen med 
omklassifisering vil bli iverksatt etter at anleggsarbeidene for den nye vegen er igangsatt. 

Kjørbar gang-
/sykkelveg 

Ny E6 

Gang-/sykkelveg 

Krokelva 

Dagens E6 
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Figur 17: Omklassifisering av eksisterende vegnett etter bygging av ny E6 Ulvsvågskaret (tegningen inngår som nr. 
T101 i vedlagte tegningshefte) Tegning: Statens vegvesen 
 
Forslaget til omklassifisering innebærer i hovedsak følgende: 

• Dagens E6 fra kryssområde Mellomvasselv til kryssområde Skillvassbakk blir 
videreført som beredskapsveg og gang-/sykkelveg.  

• Dagens E6 fra kryssområde Skillvassbakk til dagens kryss E6/fv. 81 foreslås 
omklassifisert til kommunal veg.  

• Dagens E6 fra dagens kryss E6/fv. 81 frem til kryssområde Ulvsvåg foreslås 
omklassifiser til fylkesveg.  

• Dagens E6 fra kryssområde Ulvsvåg frem til bebyggelsen rundt Ulvsvåg hovedgård 
foreslås omklassifisert til kommunal veg.  

• Del av dagens E6 som ligger på utsiden av regulert E6 på Kilnesodden foreslås 
omklassifisert til privat veg. 
 

For eksisterende E6 som foreslås omklassifisert til sykkelveger og beredskapsveger, vil 
eierskapet beholdes av Statens vegvesen.  
 
7.3 Tettstedet Ulvsvåg  

Reguleringen av E6 Ulvsvågskaret har pågått i lengre tid og mtp finansiering av prosjektet 
(se kapittel 9.6) og valg av veglinje har det vært knyttet usikkerhet til prosjektet som igjen 
har medført usikre muligheter for utvikling av Ulvsvåg sentrum. Dette har spesielt angått 
aktører som har planer for utvikling av transportrelatert næring.  
 
I Ulvsvåg sentrum eier Statens vegvesen dagens kollektivholdeplass (se kapittel 7.4). Når 
denne flyttes til krysset mot ny E6 stilles arealer i Ulvsvåg tilgjengelige for andre formål. 
Reguleringsplanen for ny E6 Ulvsvågskaret vil også overlappe gjeldende plan i Ulvsvåg (se 
kapittel 4.2.2) i stor grad og regulerte næringsområder vil ikke kunne utnyttes etter 
intensjonen i gjeldende plan etter vedtak av denne planen. På denne bakgrunn inneholder, 
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etter Hamarøy kommunes innspill, detaljreguleringen for E6 Ulvsvågskaret en del arealer til 
andre reguleringsformål enn samferdselsanlegg, som Statens vegvesen i hovedregel 
regulerer for i sine planer.  
 

 
Figur 18: Utsnitt av plankart over næringsarealer i Ulvsvåg sentrum. 
 
Områdene i Ulvsvåg reguleres for sentrumsformål (brunt) hvor det kan etableres bolig, 
forretning og kontor, næringsbebyggelse (mørk lilla) og kombinert forretning/kontor (stripet 
lys lilla). Se planbestemmelsene for nærmere informasjon om hvordan disse arealene kan 
utnyttes. Hamarøy kommune har levert bestemmelsene som er knyttet til disse konkrete 
arealene. 
 
7.4 Kollektivtrafikk  

7.4.1 Eksisterende situasjon  

Det er i dag to transittlinjer som passerer Ulvsvåg, Bodø-Sortland og Skutvik-Ulvsvåg. I 
tillegg er det egne skolebusser. Bussterminalen i Ulvsvåg ligger på Moan inntil eksisterende 
E6 på oversiden av vegen, slik at E6 må krysses til fots dersom man skal nå boligområdene 
og de største delene av tettstedet etter å ha kommet av bussen. Dagens bussholdeplass 
fungerer også som markedsplass med benker og boder og utfartsparkering for området 
Eventyrskogen, og er rent fysisk et noe utflytende område med blandede funksjoner.  
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Figur 19: Dagens bussløsning i Ulvsvåg. Kartutsnitt fra GoogleMaps. 

7.4.2 Beskrivelse av plantiltaket  

Ny kollektivholdeplass er regulert i tilknytning til kryss mellom Fv. 81 og ny E6. Løsningen er 
tilpasset det fremskrevne passasjerbehovet i området. Både størrelse, funksjon og plassering 
er avklart med Nordland Fylkeskommune.  
 
Løsningen er planlagt for langsgående oppstilling av busser, med separat inn- og utkjøring 
(gjennomkjøring).  
 
Innenfor arealet som reguleres til kollektivholdeplass vil det også tilrettelegges for 
pendlerparkering samt offentlig toalett.  
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Figur 20: Utsnitt av C-tegning C213 i vedlagte tegningshefte som viser planlagt kollektivholdeplass med 
pendlerparkering og toalett. Sett fra øst mot vest. Tegning: Statens vegevsen. 
 

7.4.3 Virkninger av planen 

Kollektivholdeplassen er plassert slik at den samtidig er lett tilgjengelig fra Ulvsvåg sentrum 
og i kort avstand fra E6. Den har også den mest trafikksikre plasseringen for myke 
trafikanter (her under skolebarn som skal til skolebussen) da gående fra de tettest bebygde 
delene av Ulvsvåg (boligfeltene nord for E6) kan følge eksisterende gang- og sykkelveg og 
kun måtte krysse (kjørbar) gang- og sykkelveg.   
 
 
7.5 Gående og syklende  

7.5.1 Eksisterende situasjon  

I dag følger gang- /sykkelforbindelse gjennom og forbi planområdet dagens E6 hele veien. 
Det er etablert gang-/sykkelveg langs E6 gjennom tettstedet Ulvsvåg, men utenom denne 
strekningen er det ikke etablert gang-/sykkelveg eller fortau.  

7.5.2 Virkninger av planen 

Det er planlagt for en helhetlig og trafikksikker gang-/sykkelforbindelse fra Kvannelva til 
Kilnesodden.  
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Ny plan vil bidra til en betydelig forbedret situasjon for gående og syklende ved at det aller 
meste av biltrafikk kanaliseres til ny E6 slik at dagens E6, som vil benyttes av gående og 
syklende, blir svært lite trafikkert. Helt nord i planområdet er det planlagt for at det skal 
skiltes på en slik måte at gående og syklende vil henvises ned på gang-/sykkelveg gjennom 
sentrum av Ulvsvåg.  
 
Gjennom tettstedet Ulvsvåg finnes etablert gang-/sykkelveg som ledes inn på dagens E6. 
Dagens E6 som foreslås omklassifisert til kommunal veg og vil få en stor reduksjon i 
trafikktall, vil utgjøre gang-/sykkelforbindelse forbi tunnelstrekningene som reguleres på ny 
E6.  
 
Se tegning nr T103 av gjennomgående gang-/sykkelrute i vedlagte tegningshefte.  
 
7.6 Universell utforming  

Jf. pbl § 1-1 skal prinsippet om universell utforming ivaretas i planleggingen av alle 
byggetiltak. Planen tilrettelegger ikke for avvik fra universell utforming.  
 
Det er sikret i planbestemmelsene at kollektivholdeplassen skal prosjekteres, bygges og 
driftes i tråd med prinsippet om universell utforming og jf. teknisk forskrift.  
 
7.7 Vann, avløp og overvann 

7.7.1 Eksisterende situasjon 

Ny E6 vil krysse både mindre bekker/oppkom og elver. Overflatevann fra bekker og oppkom 
benyttes i dag til drikkevann for noen husstander langs deler av strekket. 
 
I planområdet finnes flere bekker/oppkom. Det er tre elver med nedbørsfelt > 2 km2, og det 
er Krengelmyrelva, Ulsvågelva og Mellomvasselva. 
 
Det finnes både private og kommunale vann- og avløpsanlegg i og rundt planområdet. 

7.7.2 Beskrivelse av plantiltaket 

Planlagt veg krysser en del mindre bekker/oppkom som må føres gjennom vegen og, så 
langt det lar seg gjøre, føres videre til eksisterende bekkeløp. 
Eksisterende vannveier til og fra stikkrenner føres via terrenggrøfter og nedføringsrenner 
med nødvendig erosjonssikring. 
 
Noen av de berørte bekkeløpene renner til myrområder. Overvannshåndteringen skal løses 
på en slik måte at myrområder opprettholdes i størst mulig grad. 
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Det er planlagt tre tunneler på vegstrekningen. Vannhåndtering i forbindelse med tunneler 
avhenger bl.a. eventuelt innsigsvann, slukkevann og krav om rensing. Slike problemstillinger 
skal håndteres i prosjekteringsfasen. 
 
Bruer prosjekteres med minst 0,5 m klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 
200-årsflom og klimafaktor på 1,4. 
 
Ulsvågelva går i dag gjennom eksisterende veg under Ulvsvåg bru og føres ut i Vågen som er 
planlagt delvis gjenfylt. Dette medfører at Ulsvågelva må føres til planlagt veg og videre ut i 
Vågen via ny vannveg. 
 
Vannvegen utformes med en så naturlig linje som mulig. Vannvegen skal utføres og 
erosjonssikres etter retningslinjer gitt i Vassdragshåndboka (2010) og vegnormalen N200 
Vegbygging. 
 
Det er vurdert at det bør plasseres stikkrenner med avstand maksimalt 150 m til 200 m 
avstand. Dette for å sikre god drenering og unngå framtidig erosjon av vegkropp. 

7.7.3 Virkninger av planen  

Noen private drikkevannskilder/-brønner vil berøres av planlagt veglinje. Det er igangsatt 
kartlegging av disse slik at oversikt vil være fullstendig samt at det vil være mulighet for 
inngåelse av avtaler som gjelder dette innen oppstart av prosjekteringsfase. Behov for 
erstatning av private vannforsyningsanlegg vil måtte vurderes i prosjekteringsfase. 
Planlagt veg vil mellom profil 9200 og 9400 (jf. C-tegning i vedlagte tegningshefte) krysse 
kommunal hovedvannledning som forsyner Ulsvåg tettsted med vann. Det er også planlagt 
en rasteplass rundt dette området. Her må avløps/-overvannsløsning løses mht. kommunal 
vannforsyning. Videre og mere konkret kartlegging av vann- og avløpsnett vil være tilknyttet 
prosjekteringsfasen. 
 
 
7.8 Landskap   

Tema landskapsbilde er konsekvensutredet jf. pbl. § 4-2. For mer detaljert beskrivelse av 
plantiltakets konsekvenser samt sammenligning med andre vurderte alternativ vises til 
vedlagte konsekvensutredning. 

7.8.1 Eksisterende situasjon  

Landskapet i planområdet er variert og består av flere ulike landskapselementer. Landskapet 
varierer mellom fjordlandskap med bebyggelse og innlandsås- og fjellandskap og 
innlandsdallandskap med myrer, furumoer og innsjøer.  Fra Kvannelva i sør strekker 
planområdet seg gjennom et lavfjellsområde under skoggrensen. Dagens E6 passerer flere 
vann og myrpartier og terrenget oppleves som frodig og skogkledt. Etter Skilvassbakk er det 
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noe mindre vegetasjon og landskapet oppleves mer som høyfjell. Etter å ha passert 
Middagsfjellet begynner vegen å helle og man kommer inn i Trolldalen hvor dagens veg gjør 
en hårnålssving før den følger fjellsida ned mot tettstedet Ulvsvåg. Langs hele denne 
strekningen er det lite og spredt bebyggelse.  
 
I Ulvsvåg passerer dagens E6 gjennom selve tettstedet med bebyggelse på begge sider, men 
hovedsakelig på nordsiden/sjøsiden. På sørsiden grenser vegen stedvis mot større, åpne 
landbruksareal med spredte gårdsbruk.  
 
Etter Ulsvåg går dagens veg nærme sjøen og følger langs land rundt Kilnesodden og videre 
mot Bognes.  

7.8.2 Beskrivelse av plantiltaket 

Ny veglinje vil berøre en del terreng som i dag er fritt for tekniske inngrep, med unntak for 
eksisterende høyspenttrase. Konsekvensutredningen av temaet viser at ny veg vil utgjøre en 
korridordannende struktur i landskapet, som i stor grad består av områder med lite 
menneskelig påvirkning. Samtidig omfatter planen flere tunneler, hvorav den lengste (tunnel 
2.3) går under store deler av planområdets mindre berørte naturområder.  
 
I Vågen, bukta rett nord for Ulvsvåg (dagsone 4), legges det til rette for å fylle ut den 
innerste delen av bukta og etablere veg over. Dette for å rette ut vegkurvatur, samt spare 
landbruksjord. Landskapet i Vågen er ikke utredet til å ha stor verdi, men tiltaket er av lokalt 
stort omfang og landskapet her vil betydelig omdannes.  

7.8.3 Virkninger av planen 

Hovedmålet med planen er å tilrettelegge for en ny og mer trafikksikker og fremkommelig 
veglinje for E6. I deler av planområdet medfører dette utbygging i til nå lite berørt natur. 
Samtidig vil flere kilometer av ny veglinje legges i tunnel og dermed ikke bli synlig i 
landskapet. Likevel er det samlete tiltaket et betydelig inngrep i landskapet og vegen vil gi 
både fjern- og nærvirkning i området. Man skal i tillegg opprettholde dagens veg som 
lokalveg, slik at det totale arealet som nedbygges blir økt som følge av tiltaket.  
 
Planen omfatter også flere permanente masselager. Gjennom planarbeidet er disse lokalisert 
på de områder hvor de vil gi minst mulig skade på natur og minst mulig påvirkning på 
landskapet. Masselagrene skal overdekkes med stedegne masser og lokalt toppdekke for å 
gli mest mulig inn og ikke utgjøre tydelige fremmedelement i landskapet. Like fullt vil store 
masselagre bidra til å endre det lokale landskapet.  
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7.9 Naturmangfold  

Tema naturmangfold er konsekvensutredet jf. pbl. § 4-2. For mer detaljert beskrivelse av 
plantiltakets konsekvenser samt sammenligning med andre vurderte alternativ vises til 
vedlagte konsekvensutredning. 

7.9.1 Eksisterende situasjon  

Vegetasjonen i planområdet er preget av de relativt skrinne forholdene med dominans av 
furu på impediment og blandingsskog med furu, bjørk, selje og osp på liten til middels 
bonitet. Arealer med høg bonitet er i stor grad treslagskiftet til gran. Flere steder er det 
imidlertid betydelig forekomst av osp og til dels grov osp. Dette er Nord-Norges 
edellauvskog. Disse gammelskogene av furu og osp er viktige habitat for hønsehauk og det 
er registrert en hekkelokalitet mellom Langvika og Beritjorda.  
Det er velutviklete lavsamfunn i de områdene som har fått stå uten hogst, eller noe 
plukkhogst, og derfor har bevart tilstrekkelig alder og fuktighet. Her finner vi rike 
forekomster av fossenever, listet som sårbar (VU) på norsk rødliste for arter 2021, og 
sannsynligvis blant de 10 viktigste forekomstene i regionen (Geir Gaarder, Miljøfaglig 
Utredning, pers.medd.) På noen av de grove ospene finnes også en art av sopp, Caliciopsis 
calicioides (VU). Denne soppen er relativt sjelden i landsmålestokk, men har flere 
forekomster knyttet akkurat til den spesielle naturtypen rik boreal løvskog med grov osp i 
midtre og indre deler av Hamarøy. Det kan se ut til at Hamarøy er kjerneområde for denne 
arten i Nord-Norge. 

 
Figur 21: Til venstre: Rike lavforkomster på gamle lauvtre ved Langvik. Til høyre: Caliciopsis calicioides (VU) på grov 
osp. Dette er en sopp som ligner knappenålslav. Foto: Trond Aalstad 
 
Det er mye myr på flatene mellom Heimeråsen og Beritjorda og på Bakkahøgda. Noen av 
disse ser ut til å kunne være relativt dype – uten at dette er kontrollert/målt i felt. Dette er 
fattige til intermediære myrer uten særlig rik flora. Myrområdene framstår som myrkompleks 
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med variasjon mellom åpne dammer, djupe myrer og grunne myrer med strenger av 
fastmark mellom. Myrene har viktige økologiske funksjoner både hydrologisk som en buffer 
for vannhusholdning og som viktige habitat for mange insektarter. Myrene er også gode 
habitat for vadefugl og joer, uten at det gjort spesielle funn på befaring eller i artskart. 
Elg er vanlig i hele området og rådyrbestanden er på vei opp. Det er flere registreringer av 
gaupe i planområdet og Hamarøy kommune som sådan. Hele Hamarøy kommune har stort 
artsmangfold og antall av ender, vadefugl og andre våtmarkstilknyttede områder. Både svane 
og trane hekker i kommunen. De viktigste områdene for fugl ligger ute ved kysten, men 
Kvannvatnet og det nærliggende Kjerringvatnet er svært viktig for horndykker og flere andre 
arter av andefugl. Det varig verna Varpavassdraget har bestand av laks, sjøørret og sjørøye. 
Det går også opp ål (EN) i Varpavassdraget og det er elvemusling (VU) i Varpa nedstrøms 
Kvannvatnet. 
 

 
Figur 22: Mellomvasselva nedstrøms for dagens bru over E6 

7.9.2 Virkninger av planen 

Konsekvensutredningen har avdekket at regulert veglinje skiller seg ut som det dårligste 
alternativet blant de utredete linjealternativene med hensyn til naturmangfold.  
 
I den trange dalen innenfor Langvika (dagsone 2) er det rike forekomster av rødlistet lav og 
god forekomst av til dels grov osp og en del dødved i den bratte skråninga mor Heimeråsen. 
For disse forekomstene vil plantiltaket medføre en vesentlig negativ effekt.  
 
Tiltaket vil gi vesentlig negativ påvirkning på et område med rik boreal løvskog på 
vest/nordsiden av Heimeråsen. Samlet negativ påvirkning her avhenger mye av hvor mye 
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areal som beslaglegges for arbeid med tunnelpåhogg og areal for mellomlagring og 
permanent lagring av masser. En hekkelokalitet for hønsehauk går trolig tapt. 
 
Mellom Heimeråsen og Beritjorda (dagsone 3) vil ny E6 legge beslag på en del myrområder, 
samt at vegen vil kunne skape en ny barriere for vilt i avstand fra eksisterende inngrep. Her 
blir det også tilkomstveg fra dagens E6, samt påkoblingskryss, og dette vil også ta noe av 
myrarealet. Det går et elgtråkk som følger ryggen gjennom myrområdene, den samme 
ryggen som ny E6 delvis vil følge. Det er usikkert hvordan vegen vil påvirke elgens bruk av 
området, men på lang sikt vil nok elgen finne ny trekk-korridor. 
 
Det blir også stor negativ konsekvens av inngrep som følge av forskjøvet og ny veglinje 
gjennom et areal med rik boreal løvskog og flere forekomster av rødlistet lav og sopp ved 
Kvannvatnet (dagsone 1). I dette området følger ny veglinje dagens trasée og er 
sammenfallende for alle de vurderte linjealternativene.  
 
Samlet belastning for de viktigste naturkvalitetene i området slår mest ut for gammel boreal 
løvskog med ospeutforming. Dette er en naturtype med rike forekomster av lavarter, derav 
flere på rødlista. Naturtypen har her særlig mange forekomster av fossenever (NT) og av den 
knappenålslignende soppen caliciopsis calicioides (VU). Valg av en av de andre 
linjealternativene som har vært utredet ville medført mindre inngrep og indirekte påvirkning 
i viktige forekomster av naturtypen. Mellom Langvika og Beritjorda vil plantiltaket dele et 
relativt urørt naturområde i to. 
 
For anadrom fisk i Varpavassdraget er virkningene av plantiltaket små og for de viktige 
fuglebiotopene i og ved Kvannvatnet er konsekvensene ubetydelige. 
 
7.10 Kulturarv 

Kulturminner er i kulturminneloven definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i 
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 
en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er betydelig 
preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
 
Kulturminner fra før 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes automatisk fredete 
kulturminner (tidligere betegnet fornminner). Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes 
nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 100 
år er automatisk fredet.  
 
Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete kulturminner. Formålet med loven er at 
«kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 
nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet.» 
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7.10.1 Eksisterende situasjon  

Kulturminneloven §9 fastslår at ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter 
den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke 
inn på automatisk fredete kulturminner. Regional kulturminneforvaltning ved 
fylkeskommunen og Sametinget gjennomførte derfor registreringer av kulturminner innenfor 
varslet planområde i 2020.  
 
Det er kjent 3 ulike kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. Kulturminnene beskrives 
nedenfor, med ID-nr. fra Askeladden, Riksantikvarens database for kulturminner. 

 
Figur 23: Kartutsnitt som viser kulturminner innenfor planområdet. Kulturminnene er markert med røde punkter og 
ID-nr. fra kulturminnedatabasen Askeladden. 
 
ID 271949-0 – Gårdshaug Ulvsvåg 
Gårdshaug som består av kulturlag av minst 0,5 meters tykkelse. En gårdshaug består av 
jordlag med spor av menneskelig bosetningsaktivitet som har akkumulert seg over tid 
(kulturlag) og som ofte fremstår som en forhøyning i landskapet. Gårdshauger ligger ofte på 
steder hvor det har vært bosetning i flere tidsperioder, noe som kan påvises gjennom 
gransking av kulturlagenes stratigrafi. Gårdshauger innehar som regel stor forskningsverdi. 
 
Gårdshaugen på Ulvsvåg er datert til middelalder og er således automatisk fredet etter 
kulturminneloven. Den ble registrert av fylkeskommunen i 2020. 
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Figur 24: Kartutsnitt som viser avgrensningen til gårdshaugen på Ulvsvåg, ID 271949-0. Lokaliteten er markert med 
rød og blå skravur. Sikringssone er markert med gult. 
 
ID 96896-1 - Sjursteinen 
Sjursteinen er en flyttblokk som ligger i høydene mellom Kilvatnet og Skilvatnet, tett på 
østsiden av en av de gamle ferdselsvegene. Steinen er en tradisjonslokalitet tilknyttet lokale 
sagn og folklore. Steinen har navn etter sagnkongen Sjur, som skal ha vært konge på 
Ulvsvåg. Sjur og kongen på Drag lå i strid med hverandre. Etter et slag ved steinen hvor Sjur 
falt, ble han gravlagt der. Ifølge sagnet skal man «gå rolig og holde stilt» når man går forbi 
Sjursteinen. 
 
I gammel norsk og samisk sagntradisjon har jordfaste, godt synlige steiner blitt tilegnet 
overnaturlige egenskaper og tilknyttet hendelser i mytisk fortid. Ved Sjursteinen skal det ha 
blitt foretatt ofringer og holdt festmåltider i tidligere tider.  
 
Sjursteinen er et automatisk fredet kulturminne. 
 
ID 96895-1 - Beritjorda 
Beritjorda er en ødegård som ligger i, og har gitt navn til, Beritjorddalen. Hustuftene er 
fremdeles synlige og ligger en halvmeter fra skogsveien som går opp fra Torpelvassveien. 
Gården er kalt opp etter Berit Kristine Henriksdatter, som skal ha drevet gården alene etter at 
mannen Ole døde i 1795. I folketellingen fra 1801 og i kirkebøkene er Berit og Ole anført 
som samer.  
 
Hustuftene er automatisk fredete kulturminner, og inngår som en del av kulturmiljøet ved 
ødegården i Beritjorddalen. Dette kulturmiljøet består av gammel kulturmark som nå ligger 
brakk, rydningsstein, samt andre spor etter gårdsaktivitet i området, i tillegg til hustuftene. 
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7.10.2 Beskrivelse av plantiltaket 

Planlagt tiltak medfører at veglinja ved Ulvsvåg legges nær gårdshaugen ID 271949-0. 
Tiltaket vil ligge tett opp til, men ikke innenfor, det fredete kulturminnets sikringssone. 
Gårdshaugen ligger nært inntil eksisterende E6 i dag. 
 
Tiltaket vil medføre at veglinje legges i nærområdet til Sjursteinen ID 96896-1. Tiltaket vil 
medføre endringer i landskapet som kan påvirke opplevelsesverdien til dette kulturminnet. 
 
Tiltaket innebærer veglinje og tunnelpåhugg i Beritjorddalen, og er i direkte konflikt med det 
fredete kulturminnet Beritjorda (ID 96895-1). 

7.10.3 Virkninger av planen 

Ved anleggsarbeid kan kulturminner som ligger nær anleggsområdet bli skadet. Slike skader 
er vanligvis irreversible og medfører tap av forsknings- og/eller opplevelsesverdi. Det er 
derfor nødvendig å sikre kulturminner som ligger nær anleggsområdene. Dette kan f.eks. 
gjøres med alpingjerder. 
 
Sikring av sårbare kulturminner skal inngå som en del av Ytre miljø-plan og Rigg- og 
marksikringsplan. Gårdshaugen på Ulvsvåg (ID 271949-0) ligger svært nær forventet 
anleggsområde for tiltaket. Regional kulturminneforvaltning ved Nordland fylkeskommune 
krever derfor at dette kulturminnet sikres med sperregjerder i anleggsperioden.  
 
Kulturminneloven forbyr inngrep i automatisk fredete kulturminner. Dette innebærer forbud 
mot å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme slike kulturminner eller fremkalle 
fare for at det kan skje (§ 3). Regional kulturminneforvaltning ved fylkeskommunen eller 
Sametinget har myndighet til å dispensere fra kulturminnelovens bestemmelser og frigi 
kulturminner. 
 
Tiltaket innebærer direkte konflikt med det automatisk fredete kulturminnet Beritjorda (ID 
96895-1), og detaljregulering må derfor medføre dispensasjon fra kulturminneloven for at 
tiltaket skal kunne gjennomføres. Dispensasjon er innvilget, men må fornyes dersom tiltak 
ikke er igangsatt innen tre år etter vedtaksdato 06.09.2022.  
 
7.11 Reindrift 

7.11.1 Eksisterende situasjon  

Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt grenser til Frostisen reinbeitedistrikt i nord, Duokta 
reinbeitedistrikt i sør og Sirges sameby i øst. I vest grenser distriktet mot havet. Distriktet 
har to sidaer; Labba og Lonjíínjarga. Sidaene har siste årene gått mer i retning av sambruk av 
arealene. 
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Figur 25: Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Kilde: reindriftskart på Kilden (nibio.no). Planområdet med rød markør. 
 
 
I utgangspunktet har distriktet helårsbeite, 
det vil si at hele distriktet brukes til beite 
gjennom hele årssyklusen, men det er 
bruksbegrensninger på kysten. Disse er 
definert slik: Beitetid for Ytre Steigen og 
Ytre Hamarøy er 01.11 til 15.04. Det vil si 
at reinen skal være ute av disse områdene 
på vårparten, definert som 15.april og at 
det ikke skal komme rein trekkende utover 
før 1. november. Figur 26 viser 
beitebegrensingsområdene. Planområdet 
er tegnet inn med rødt. Øvrige deler av 
distriktet har ikke beitetidsbegrensninger. 

  
Figur 26: Beitebegrensningsområder. Kilde 
Norconsult, 2020
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Vinterbeiteland for Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt, Labba-siida er det samme som areal 
vist som beitebegrensing i figur Figur 26. Reinbeitedistriktet har vinterbeite på kysten og 
vår/sommer/høstbeite på indre strøk, dette i motsetning til de fleste distrikt lenger nord. 
Topografi, sammen med inngrep som veier, kraftlinjer og beitebegrensninger, gjør at 
reinbeitedistriktet er krevende å drive i. 

Det er flere alternative flyttruter fra innlandet til vinterbeitet på kysten. I hovedtrekk kan 
dette deles inn slik: 
- En går over Finnøylandet, langs to hovedruteruter.  
- En går øst for Glima ut til Ytre Hamarøy, fordelt på to hovedruter hvorav den ene går over 

Kvannvatnet/Skilvatnet. 
- En går nordover mot Korsnes. 
Det er oppsamlingsområde ved Ulvsvågskaret. Dette er bundet sammen med flyttleiene til 
Korsnes og Ytre Hamarøy. Se utsnitt fra reindriftskart under. 
 

 
Figur 27: Utsnitt fra reindriftskart som viser flytteleier og oppsamlingsområder nært planområdet. Flyttleiene er 
hentet fra reindriftskart (Kilden, nibio.no) er omtrentlige og i praksis foregår flytting over et større område enn det 
som angis som flyttleier på.  
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Figur 28: Utsnitt fra reindriftskart. Vinterbeiteområdet med blå skravur. Flyttleier og oppsamlingsområder med gult 
og oransje. Planområdet utstrekning vist med rødt. 
 

Øvre reintall for reinbeitedistriktet er 1800, ifølge reinbeitestatistikk i landbruksdirektoratet. 
Øvre reintall er antall før kalving. Reintall var 632 per 30.03.2019. 

Planområdet ligger innenfor det som er definert som vinterbeiteareal. Vinterbeitene er 
minimumsfaktoren for drifta i Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Distriktet praktiserer også 
rullering på vinterbeitet for at dette skal ta seg opp igjen mellom beitesyklusene. I tillegg til 
å være vinterbeite er det relativ vanlig at rein (og da særlig okserein) henger igjen i de 
kystnære beitene utover våren. 
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7.11.2 Virkninger av planen 

For bruk av områdene ved selve Ulvsvågskaret vil gjennomføring av ny E6 gjennom 
Ulvsvågskaret (tunnel) medføre at flyttleia over selve Ulvsvågskaret lettere kan tas i bruk når 
veien her blir omgjort til lokalveg.  
 
Det er svært viktig at flyttleia/trekkorridoren over Kvannvantet – Skilvatnet opprettholdes da 
denne er en av få alternative flytteveier ut mot Ytre Hamarøy. Den går også lavere i terrenget 
enn alternativet over Kløttervatnet, noe som gir bedre fleksibilitet. Denne er angitt med 
hensynssone reindrift i plankartet, med tilhørende bestemmelser.  

Som følge av ny veglinje og masselagre vil reinbeitedistriktet tape noe areal i området 
Tjukkskjømmingen – Duorbonjávrre – Beritjorda. Det planlegges også ny høyspentlinje 
mellom Ulvsvåg og Bogne, og i tillegg er det regulerte hyttefelt i området.  

Vinterbeite er minimumsfaktor for reinbeitedistriktet Stájggo-Hábmer så den regulerte 
veglinja vil gi en noe økt samlet belastning på driften i distriktet. Ved valg av et av de øvrige 
veglinjealternativene anses ikke tiltaket å påføre distriktet nevneverdig økt samlet 
belastning.  

Når det gjelder anleggsfasen vil den uansett alternativ som velges være en tilleggsbelastning 
for reindrifta i området. Det er knyttet bestemmelser til de midlertidige bygge- og 
anleggsområdene i planen som berører reindrifta, som har til hensikt å ivareta reindriftas 
interesser best mulig i den midlertidige byggeperioden. Til hensynssonen for reindrift er det 
knyttet bestemmelser som skal ivareta reindrifta i permanent situasjon etter utbygging. 

 
7.12 Landbruk  

7.12.1 Eksisterende situasjon  

Jordbruk 
I planområdet for omlegging av E6 ved Ulvsvågskaret er det kun to gårdsbruk i drift som 
søker produksjonstilskudd i jordbruket. Disse ligger i Skillvassbakk, og er et mindre 
melkeproduksjonsbruk, gnr. 78/9 og en mindre eiendom som driver med hester/grovfor, 
gnr. 77/bnr. 11. Det er noen flere landbrukseiendommer i området, men disse er ikke i 
selvstendig drift. Jordbruksareal leies ut til eiendommer som har drift og søker 
produksjonstilskudd. Landbruksforvaltninga i Nord- Salten har ikke opplysning om det er 
husdyr på noen av de eiendommene som ikke søker produksjonstilskudd. Jordbruksareal 
som det søkes produksjonstilskudd for ligger nedenfor Fylkesveg ved Skillvassbakk, like sør 
om Kvannvatnet og i Ulvsvåg. 
Dette gjelder eiendommene gnr./bnr.: Skillvassbakk 78/3 slått, 78/4 slått, 78/5 slått, 78/6 
slått, 78/9 slått og beite 77/11 beite. Kvannvatnet 260/20 slått, Ulvsvåg 9/1 slått og 9/5 
slått eller beite. 
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Det er ingen av de to brukene i Skillvassbakk som har beitedyr på utmarksbeite. Det har 
tidligere vært problemer med sau som har kommet over Dragsfjellet ned mot Kvannvatnet, 
og vært et problem på fylkesvegen. Men de seinere år har ikke dette vært tilfelle. Grunnen er 
at aktuelle besetning er opphørt. 
 
Kartutsnittene under fra nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) viser at om lag halvparten av 
registrert dyrka mark er av stor verdi, mens andre halvparten er av middels verdi. 
Verdiberegningene er gjort på bakgrunn av arealressursregisteret og digitalt markslagskart. 
 

 
Figur 29: Utsnitt fra Nibios karttjeneste over dyrka mark klassifisert basert på Ar5 og DMK. Øverst: Ulvsvåg og 
Moan. Nederst: Skilvassbakk og området Breivika- Solvang - Østgård. 
 
Skogbruk 
I området fra E-6 mot Torpelvatnet har det vært flere skogsdrifter siden Torpelvassveien ble 
etablert på 70-tallet.  Skogsveien er en viktig basvei for skogsdrift/uttak av skogsvirke fra 
området til og rundt Torpelvatnet.  I «Hovedplan for skogsveier i Hamarøy kommune 2013-
2030» er det foreslått en oppgradering av Torpelvassveien til skogbilveistandard (Veiklasse 
3).   M3-massen (drivverdig) i hogstklasse 3-5 er estimert til 20.000 m3. Mye av dette er 
gran.   Området må regnes som et kjerneområde for skogbruk i kommunen.     
For øvrig er det også en del planteskog (gran) ved Moan og Trolltjønna, samt noe ved 
Skilvassbakk og Tjukkskjømmingen.  
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Figur 30: Jordene ved Moan holdes i hevd og markene viser tydelig beitepreg. Foto: Trond Aalstad 
 

 
Figur 31: Hogstfelt ved Beritjorda. Foto: Trond Aalstad 
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7.12.2 Virkninger av planen  

Det er ved Ulvsvåg at planen får størst virkning for landbruk ved at deler av innmark på 
Ulvsvåg hovedgård blir bygd ned som følge av fylling over Vågen. Det er her snakk om ca 5,7 
dekar med jordbruksareal med stor verdi og om lag 7,6 dekar med middels verdi. Noe av 
dette vil bli tilbakeført som jordbruksareal, mens noe av det avtatte toppdekket med matjord 
kan benyttes for å skape noe økt areal for grasproduksjon, slik at negativ konsekvens for 
temaet blir redusert. 
 
Fram til tunnelpåhogg i Beritjorddalen går planlagt veglinje helt utenom dyrka areal. Og det 
antas at virkning for beitebruk (sau) er ubetydelig.  
 
For skogressursene vil virkingen av planen være at noe planteskog vil måtte hogges før 
optimal alder for hogst. Dette løses i erstatningsoppgjøret. Når det gjelder arealressursene 
for skogbruk antas konsekvensene av tiltaket å være små. Ny veg og aktuelle masselagre 
utgjør et begrenset arealbeslag i ressurssammenheng, særlig da masselager vil være LNF-
areal også i framtiden og skal tilbakeføres til naturareal, evt plantefelt etter endt 
anleggsperiode. 
 
Ny E6 vil ikke være en barriere for framtidig utnytting av skogressurser i form av trelast, 
massevirke og vedproduksjon. Tilkomstvegen mot Tørpelvatnet betjener skogarealer i drift 
og hvor det også er hogd ut en del skog siste årene. Denne legges over tunnelportal og skal 
dimensjoneres for skogsmaskiner. Det samme gjelder vegen inn ved Tjukkskjømmingen. 
Denne vegen går også til en del hytter ved Kvannvatnet. 
 
Masselager i Vågen (Ulvsvåg) er en forlengelse av den store, regulerte vegfyllinga (som vil ta 
unna mye av overskuddet av tunnelmasser) og her vil arealpåvirkningen være negativ evt 
midlertidig negativ, fram til en får etablert nytt areal for grasproduksjon oppå arealet for 
fylling og masselager. 
 
For skogressurser vil masselager ved Beritjorda ligge på areal hvor det nylig er hogd. En må 
derfor avvente tilplanting til masselageret er avklart om det skal brukes, og i så fall til etter 
at det er ferdig arrondert. 
 
 
7.13 Hydrologi  

Det er utarbeidet fagrapport for tema hydrologi som grunnlag for reguleringsplanen:  
- B10964-HYDR-001  
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7.13.1 Eksisterende situasjon  

Planområdet berører til nedbørfelt som krysser planlagt vegtrasé. Nedbørfeltene er 
uregulerte og tilhører Vassdragnr.: 70.5D2, 70.5E, 70.5F, og 170.9.  

 
Figur 32: Oversiktskart over analyseområdet med tilhørende nedbørsfelt. Gul linje= planlagt vegtrase.  

7.13.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen 

I planarbeidet er det utført flom- og hydrauliske beregninger for elver/bekker som krysser 
planlagt vegtrasé. Mindre vannveger skal ivaretas senere i prosjektet gjennom generell VA-
drenering. Kapasitet og utforming av drenering og overvannsløsninger skal være i h.h.t. 
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Statens vegvesens håndbøker. Beregningene for flom og hydraulikk presenteres i egen 
hydrologisk rapport (B10964-HYDR-001). Rapporten konkluderer med at det kan bli behov 
for erosjonssikring av veganlegget, og det antas at det går fisk i elvene/bekkene. 
Beregninger for erosjonssikring og fiskeoppgang er ikke utført i denne fasen, men må tas 
hensyn til ved detaljprosjektering. 
 
Klima- og sikkerhetsfaktorer 
For å ta hensyn til framtidige klimaendringer er det svært viktig å unngå å bygge inn 
unødvendig sårbarhet i infrastrukturen. Klimafaktor for fremtidige klimaendringer (Fk) tar 
hensyn til mulig økning i nedbørsmengder. Kravet for klimafaktor i Nordland fylke er 1,4. 
Sikkerhetsfaktor for usikkerhet i beregninger (Fu) er 1,1 for anlegg innenfor sikkerhetsklasse 
V2. Klassifiseringene er sammenfattet i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Klassifisering benyttet i prosjektet 

Klassifisering 

Sikkerhetsklasse (-) V2 

Klimafaktor Fk (-) 1,4 

Sikkerhetsfaktor Fu (-) 1,1 

 
 
Ulsvågelva 
For Ulsvågelva er det planlagt å legge elveløpet gjennom ny fylling i Ulvsvågbukta. NVE er 
informert om prosjektet og planlagt løsning. Det anbefales en robust løsning for 
sikringstiltak for vannhåndtering ved kryssing av elva og fyllingen må utformes slik at den 
tåler påkjenning fra flom og stormflo, det kan bli behov for erosjonssikring av fylling. 
 
Mellomvasselva 
Nedbørsfeltet til Mellomvasselva er størst i areal på strekningen (21,2 km2). For 
vannhåndtering ved kryssing av elva er det i hydrologisk rapport anbefalt en bruløsning 
lignende dagens løsning. Det kan bli behov for erosjonssikring ved innløp- og utløp. Begge 
tiltak er ivaretatt i planen.  
 
7.14 Geologi og geoteknikk 

Det er utarbeidet fagrapport for geoteknikk som grunnlag for reguleringsplanen: 
- B11753-GEOT-01. 

 
Og tre fagrapporter for ingeniørgeologi:  

- B11753-GEOL-01 
- B11753-GEOL-02 
- 50934-GEOL-48 



 
Detaljregulering E6 Ulvsvågskaret – Planbeskrivelse 
 
 

47 
 

7.14.1 Eksisterende situasjon  

Bergarter og regionalgeologi  
I Hamarøy kommune består berggrunnen overveiende av grunnfjell. I tillegg finnes det yngre 
bergarter som ble dannet i samband med den kaledonske fjellkjedefoldningen for 500-420 
millioner år siden. Bergrunnskartet til NGU viser at bergarten i prosjektområde er syenitt til 
granitt, middelskornet med biotitt og hornblende, vanligvis foliert til gneissic, se figur Figur 
33: Berggrunnskart (1:250 000) hentet fra NGU med ny veg angitt i svart stiplet linje. 
Feltkartlegging viser alle tunneltraseen ligger i diorittisk-granittisk gneis/migmatitt. 
Gneisens tekstur varierer etter hvor framtredende foliasjonen S1 er: fra nært massiv og uten 
tekstur til meget skifrig.  
 

 
Figur 33: Berggrunnskart (1:250 000) hentet fra NGU med ny veg angitt i svart stiplet linje 
 
Landskapet innenfor planområdet er preget av åsrygger og dalsøkk med orienteringer som 
går i øst-vestlig og nordnordøst-sørsørvestlig retning. Berget er stort sett oppsprukket 
langs 3 hovedsprekkesett. Det er observert eksfoliasjon i prosjektområdet som kan indikere 
høye spenninger. Det er også observert mindre forvitrede soner i berggrunnen innenfor 
planområdet. Det uvisst hvorvidt det går i dybden og hvilket omfang det har. 
 
Blotningsgraden varierer i planområdet og langs traseen. Det er mye bergblotninger i høyder 
og på knauser, mens i søkk og daler ofte er mindre pga løsmassene. Det er utført 
totalsonderinger for begge påhuggsområdene tilhørende Tunnel 2.3 og søndre 
påhuggsområde tilhørende Tunnel 2.1. Ved det påhuggsområde Tunnel 2.1 nord og 
påhuggsområde Tunnel 2.2 nord er det usikkert hvor mye løsmasse det er siden det er lite 
bergblotninger, men ut ifra omgivelsene er det lite sannsynlig for at det er store 
løsmassemektigheter over berg. 
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Geoteknikk 
Løsmassene i prosjektområdet består i hovedsak av tynt hummus-/torv dekke, langs 
Kvannvatnet tynn morene og i Ulvsvåg er det noe marine strandavsetninger. Se 
kvartærgeologisk kart fra NGUs kartportal. 

 
Figur 34: Kvartærgeologisk kart over prosjektområdet 
 
Det er utført en rekke grunnundersøkelser i prosjektområdet, disse stemmer godt overens 
med løsmassekartet fra NGU. I tillegg er det observert og registret berg i dagen flere plasser 
langs ny trase. 

7.14.2 Virkninger av planen  

Geologi 
Både Tunnel 2.1, Tunnel 2.2 og Tunnel 2.3 forventes å komme i kontakt med flere 
svakhetssoner som er orientert med stor vinkel til tunnelaksen. Svakhetssoner antas å ha 
bergkvalitet i klasse E-F, som er svært dårlig til ekstremt dårlig bergmasse. 
 
Tunnel 2.3 går under Jensvatnet hvor det går en svakhetssone som er orientert øst-vest. 
Under Jensvatnet i den nordre del av traseen tilhørende Tunnel 2.3 er det potensiale for 
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større innlekkasje i tunnelen, slik at det kan være behov for tetting ved forinjeksjon. Langs 
denne strekningen er det anbefalt et strengere lekkasjekrav på 20 liter/min/100 meter 
tunnel. For de øvrige tunnelene er det anbefalt lekkasjekrav på 40 liter/min/100 meter 
tunnel. 
 
I reguleringsplan er det forutsatt at forskjæringene i berg etableres med helning 10:1. 
Påhuggsflata er utformet loddrett. Utformingen av forskjæring må vurderes nærmere i 
byggeplanfasen. Ved søndre påhugg for tunnel 2.2 er det kun behov for en kort forskjæring. 
For de øvrige påhuggsområdene er det behov for lang forskjæring for å komme inn til 
påhuggene. I forskjæringene forventes behov for arbeidssikring og permanent sikring med 
bolting, fjellbånd, nett (is/steinsprang) og eventuelt sprøytebetong. 
 
Geoteknikk 
Det forventes ikke behov for spesielle geotekniske tiltak langs ny veg eller for planlagte 
deponiområder. Det er funnet en del torv lang strekningen, torv under ny vegkropp må 
masseutskiftes for etablering av ny veg. For mer informasjon se geoteknisk rapport B11753-
GEOT-01. 
 
 
7.15 Naturfare /skred 

Det er utarbeidet fagrapport for tema naturfare som grunnlag for reguleringsplanen:  
 

- B11753-NAT-01  

7.15.1 Eksisterende situasjon  

Langs dagens E6, litt sør før Ulvsvåg, er det registrert ett skredpunkt. Det er Ulvsvågskaret 
som har skredtypene; snøskred, steinsprang, isnedfall og jord-/løsmasseskred med 
skredsannsynlighet 0,06, 1,3, 0,2 og 0,1. 
 
Det er registrert 15 skredhendelser i NVDB/Vegkart på eksisterende E6, hvorav 12 er 
registrert i skredpunktet Ulsvågskaret (som ikke kommer i kontakt med planlagt vegtrase). 
De tre resterende skredhendelsene er også registrerte utenfor planlagt vegtrase. 
 
Det er ingen kjennskap til annen naturfare i planområdet. 

7.15.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen 

Planlagte vegtrase legges i tunnel forbi skredpunktet Ulvsvågskaret.  
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Skredfaren ved planlagt trase er vurdert tilfredsstillende lav. Bortsett fra ved søndre 
tunnelpåhugg for tunnel 2.2 der det er vurdert at det anbefales en tunnelportal på 10m, pga. 
fare for nedfall av stein over påhugg.  
 
Det vurderes at det er potensiale for snøfokk mellom tunnelene 2-1 nord og 2-2 sør, og 2-2 
nord og 2-3 sør. Det anbefales avskoging kun til vegformål og ikke utover dette. Dette 
gjelder området øst for planlagt vegtrasé. Det anbefales at rigg- og anleggsområdet 
plasseres vest for planlagt vegtrasé. Dette er sikret i planbestemmelsene.  
 
Øvrige naturfarer er vurdert tilfredsstillende lave. 
 
For utfyllende vurderinger vises det til naturfarerapport, B11753-NAT-01.  
 
 
7.16 Naboskap og private eiendomsforhold 

Ingen bygg blir berørt av denne planen i den grad at de må innløses/ rives.  
 
Enkelte boliger vil bli liggende så nær ny E6 at støyskjermingstiltak kan bli nødvendig. Dette 
er nærmere omtalt i kapittel 7.17 Støy.  
 
E6 bygges primært uten direkte avkjørsler til eiendommer langs vegen. Adkomster til 
boligeiendommer opprettholdes via eksisterende lokalvegnett.  
 
Private vannbrønner er kartlagt i forbindelse med planarbeidet og vil ivaretas gjennom videre 
prosess. Dersom private vannbrønner/-kilder blir forringet som følge av vegtiltaket vil de bli 
erstattet med en likeverdig vannkilde.  

7.16.1 Eiendomsgrenser 

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt 
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, 
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik 
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring 
av reguleringsplanen etter pbl § 12-14 andre ledd. 
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7.16.2 Avkjørsler og parkering langs Kvannvatnet  

Langs vestsiden av Kvannvatnet ligger enkelte, spredte hytter. Disse har adkomst/parkering 
langs dagens E6, og det foreligger godkjente avkjørselstillatelser for noen.  
 
Ny E6 reguleres som nasjonal hovedveg jf. Statens vegvesen håndbok N100 med fartsgrense 
90km/t og dette medfører en streng holdning til avkjørsler, noe som tilsier behov for å 
samlokalisere flere av dagens direkteavkjørsler til E6. For de etablerte hyttene langs 
Kvannvatnets vestside er dette løst i planen ved at det reguleres for en større offentlig 
parkeringsplass, lokalisert slik at den best mulig tilfredsstiller de aktuelle hyttene. 
Parkeringsplassen er også tiltenkt utfartsparkering til området.  
 
Illustrasjonen under viser regulert, offentlig parkeringsplass i mørk lilla. Avstand til veg for 
etablerte hytter er vist med målsatte røde linjer og fremtidig avstand til regulert, offentlig 
parkeringsplass med blå, målsatte linjer.  

 
Figur 35: Kartutsnitt som viser dagens avstand til veg, og fremtidig avstand til felles parkering, for etablerte hytter 
på vestsiden av Kvannvatnet. 
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7.17 Støy  

Det er gjennomført beregninger for å se på støybelastningen på boliger langs den nye 
traséen. Støy er vurdert i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T1442/2021). Støyretningslinjen definerer rød og gul støysone for den aktuelle støykilden 
(her: ny veg). Støysone skal beregnes 4 m over terreng, og benyttes bl.a. til å identifisere 
hvor støy kan bli et problem.  
 
For nye støykilder, som i dette tilfellet; ny veg, skal støysonene beregnes til 
reguleringsplanen. Beregningen er i henhold til fremskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT) for 2050.  
 
Det er 11 bygninger som er beregnet til å få støynivå over grenseverdien Lden =55 dB på 
deler av fasaden og kan ha krav på støytiltak. Det vil bli gjort en nærmere vurdering av 
behov og eventuelle tiltak for disse boligene før bygging av ny E6 blir igangsatt.  
 
Til sammenligning avdekker støyberegningen at med de fremskrevne trafikktallene uten ny 
E6 vil 54 boliger bli utsatt for støy over grenseverdien.  
 
Det vises til COWIs rapport Støyutredning i reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret datert 
04.02.2022 for nærmere beskrivelse av temaet.  
 
7.18 Luft 

Vurdering av luftkvalitet er gjort i henhold til Miljødirektoratets «Retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)». For å vurdere behov for utredning av luftkvalitet 
er veilederen Interne råd for bruk av retningslinje T-1520 i Staten vegvesen benyttet. 
Sjekklisten i retningslinjens kapittel 2 benyttes for å vurdere behovet for nærmere utredning 
av fagpersonell innen luftkvalitet. Luftforurensning kan være et problem dersom man kan 
svare «ja» på: 
 
· Minst to av punktene 1–4.  
· Punkt 5 og luftsonekartet viser rød eller gul sone for det aktuelle området. 
Dersom ingen av punktene er oppfylt behøves ingen nærmere vurdering av temaet.  
 
Tabell 4: Utfylt sjekkliste 
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7.18.1 Virkninger av planen 

Ved gjennomgang av sjekklisten er det avklart at det ikke er behov for nærmere utredning av 
luftkvalitet i reguleringsplanarbeidet for E6 Ulvsvågskaret. Ny vegtrase vil passere utenfor 
tettstedet og gjennomgangstrafikken, og dermed den totale trafikkbelastningen, i sentrum 
reduseres.  

7.18.2 Avbøtende tiltak 

Planbestemmelsene sikrer at retningslinjen T-1520 skal legges til grunn for håndtering av 
luftforurensning i anleggsfasen. 
 
 
7.19 Byggegrenser  

Byggegrense langs riksveg er 50 meter på hver side målt fra senterlinje jf. vegloven § 29. 
Samme lovhjemmel tillater annen byggegrense der dette er fastsatt i plan. Grensen ivaretar 
krav til vegsystemet og trafikken med tanke på vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det 
inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved evt vegutvidelse.  
 
I plankartet er byggegrense jf. vegloven ivaretatt, med unntak for enkelte områder hvor 
annen særskilt byggegrense fremgår konkret av plankart eller -bestemmelser.  
 
Langs sjø og vassdrag gjelder i hovedregel byggeforbud i 100-metersbeltet jf. pbl § 1-8, 
men loven åpner opp for at annen byggegrense kan fastsettes i plan.  
 
 
7.20 Teknisk infrastruktur 

7.20.1 Eksisterende situasjon  

Det er flere kabeletater som har eksisterende infrastruktur, som høyspent-, lavspent og 
kommunikasjonskabler, i planområdet. Kabeletater med interesser i området er Telenor 
Norge, Signal Bredbånd og Kystnett.  

7.20.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen 

På ett sted krysser etablert høyspentlinje 66KV den planlagte vegtraseen, og en mast er 
plassert i fremtidig vegbane.  
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Figur 36: Utsnitt av vegmodell med kryssende høyspentlinje (tynn sort linje) markert innenfor rød sirkel 
 
Netteier har utredet at det ikke vil bli behov trasejustering for strømlinja og slik heller ikke 
behov for konsesjonsendring.  
 
Det er lagt til grunn islast 40 N/m og 50 graders linetemperatur ved kryssing. For å 
tilfredsstille høydekravet over E6 er det behov for å sette opp ny mast på begge sider av ny 
veg. Netteier har utarbeidet et løsningsutkast for ombygging, som ivaretas i neste 
prosjektfase.  
 
7.21 Klimagassutslipp 

 VegLCA er et livssyklusanalyseverktøy for beregning av klimapåvirkning fra bygging, drift og 
vedlikehold av vegprosjekter. Ordinær vegtrafikk som ikke er tilknyttet bygging av vegen er 
ikke inkludert. VegLCA er utarbeidet for bruk i reguleringsplan-, prosjekterings- og 
kontraktsfasen.  
 
For E6 Ulvsvågskaret er verktøyet benyttet til å utarbeide en veglivssyklusanalyse som bl.a. 
ligger til grunn for utvelgelsen av alternativ 2 som regulert veglinje. VegLCA er senere 
oppdatert med korrekte mengder og input for reguleringsplanen og denne følger som 
vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
 

8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse  

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser 
(ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jf. §4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging 
skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 
eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging».  
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For E6 Ulvsvågskaret er det utført ROS-analyse som ligger vedlagt planbeskrivelsen.  

 

Oppsummering av de avdekkete risikoforhold med tilhørende tiltak for risikoreduksjon er 
angitt i Tabell 5. 

 

 
Tabell 5: Oppsummering av risikoskjema i ROS-analyse for Detaljregulering E6 Ulvsvågskaret 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak 
er anbefalt 

gjennomført. skriv 
«og» «eller» hvis 

tiltak bør 
gjennomføres i 
flere faser eller 

valgfritt en av dem  

ROS-analyse  

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

Re
gu

le
rin

gs
pl

an
 

 
By

gg
ep

la
n 

An
le

gg
sf

as
e 

D
rif

ts
fa

se
 

St
at

us
 /

 o
pp

fø
lg

in
g 

 

ID 4: Steinsprang eller 
steinskred  

Forlenget og forsterket tunnelportal ved søndre påhogg 
for tunnel 2.2  jf. fagrapport naturfare, B11753-NAT-01, 
vurderes nærmere ved prosjektering.      

   
  X

 

  

 

ID 10, 11 og 18: Flom i 
bekk, elv og vassdrag 
kombinert med store 
nedbørsmengder 

Dimensjonering for alle nedbørsfelt over de fastsatte 
minimumskrav, jf.  fagrapport hydrologi, B117553-
HYDR-001.   
    

   
   

   
 

   
   

   
   

 X
 

  

 

 Bestemmelse i reguleringsplan som sikrer at alle tiltak 
skal utføres slik at erosjon unngås.     

  X
 

   
   

   
   

  

 

 Plan for kulvertvedlikehold og oppdatering av 
kulvertdokumentasjon skal utarbeides.    X

   
   

   
  

  

 

ID 12: Snøfokk Bestemmelser i reguleringsplan tilknyttet det aktuelle 
midlertidige bygge- og anleggsområdet, om at naturlig 
vegetasjon skal bevares.  
 
Det avsettes tilstrekkelig areal i reguleringsplanen til å 
tilrettelegge for slake skråningsutslag som bidrar til å 
redusere risiko for snøfokk og opphopning av snø på 
veg.     

   
   

 X
   

   
   

   
   

  X
 

   

 

ID 32: Kraftforsyning, 
datakommunikasjon  

Dialog med Nord-Salten Kraft for å avklare potensielle 
konflikter med etablerte kraft- og 
kommunikasjonsanlegg i planområdet.  X X X  

 

ID 35: Særskilte forhold 
som bør vurderes i en 
TS-revisjon  

Fartsgrense ved kryss E6 x Fv 81 gjennom Ulvsvåg må 
vurderes.  

 X   
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ID 38: Naturlige farlige 
masser 

Tiltak som forhindrer helsefare som følge av kvartsstøv i 
tunnel må sikres i SHA-plan.   X   

 

ID 42: Annen miljøfare 
og miljøskader pga. 
større uønsket hendelse 

Krav om absorbenter og rutiner for arbeid med maskin i 
og nær Mellomvasselva (verna vassdrag).  
 
Rutiner som hindrer tilførsel av finstoff til Kvannelva i 
forbindelse med anleggsarbeidet, eks: siltduk mot 
vassdraget.  
 
Grensene mot Kvannvatnet naturreservat avsperres for å 
hindre kjøring med maskiner eller andre inngrep i 
området.      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 X

 

   
   

  X
   

   
   

   
   

   
X 

   
   

   
   

X 

 

 

 

9 Konsekvensutredning 

For reguleringsplaner som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 4-2.  
 
Konsekvensutredningen som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet tar for seg fire 
ulike veglinjealternativ, omtalt i kapittel 6, samt foreslåtte permanente masselagre. 
 
Tema for utredningene av de ikke-prissatte konsekvensene ble avklart i planprogrammet 
fastsatt i Hamarøy kommunestyre 31.10.2019 for planarbeidet og fremgår av listen under:  

• Naturmangfold 
• Reindrift 
• Landskapsbilde  
• Friluftsliv og by- og bygdeliv 
• Kulturarv 

 
 
9.1 Metodikk  

Konsekvensutredningene til denne planen er utført med utgangspunkt i forskrift for 
konsekvensutredninger og standard metodikk for konsekvensanalyser definert i Statens 
vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser (versjon 2018). Utredningene er utført av 
fagpersoner med kompetanse innenfor det enkelte tema. Det vises til håndbok V712 kapittel 
5 og 6 for nærmere beskrivelse av metodikk/ fremgangsmåte for utredning av hhv. prissatte 
og ikke-prissatte konsekvenser.  
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9.2 Oppsummering ikke-prissatte tema 

9.2.1 Naturmangfold 

 
Figur 37: Verdikart over varslet planområde for tema naturmangfold. Kartet viser de  
utredete veglinjealternativene og masselagre. 
 
Tabell 6 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema naturmangfold og samlet 
konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene med rangering.  
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Tabell 6: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturmangfold. 
Delområder 0 1a 1c 1d 2 

NM 1 Kvannskogen naturreservat 0 0 0 0 0 
NM 2 Kvannvatnet vest for E6 0 --- --- --- --- 
NM 3 Kvannvatnet øst for E6 0 - - - - 
NM 4 Kvannvatnet 0 0 0 0 0 
NM  5 Myrområde Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
NM 6 Mellomvasselv 0 - - - - 
NM 7 Langvika sørøst 0 0 0 0 0 
NM 8 Langvikmyran 0 0 0 0 - 
NM 9 Langvika øst 0 - - - --- 
NM 10 Langvika vest 0 - - - 0 
NM 11 Langvika, del av Skilvatnet 0 0 0 0 0 
NM 12 Heimeråsen 0 0 0 0 --- 
NM 13 Langtjønna –Ludvikmoa 0 - - - -- 
NM 14 Laksvikmyra 0 0 0 0 0 
NM 15 Skjelltjønna – Jakobtjønna 0 0 0 0 0 
NM 16 Jenstjønna 0 0 0 0 0 
NM 17 Sennmyran 0 0 0 0 0 
NM 18 Krokelva og Krengelmyrelva 0 - - - - 
NM 19 Trolltjønna 0 0 0 0 0 
NM 20 Krengelmyrene 0 -- -- -- -- 
NM 21 Vågen 0 -- -- -- -- 
Annet naturareal 0 0 0 0 0 
Avveining uforandret Klart bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Middels negativ konsekvens Stor neg. 

konsekvens 

Rangering 1 4 3 2 5 

 

 
Figur 38: Illustrasjon som viser relative forskjeller mellom alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 
 
De tre veglinjene som ligger under alternativ 1 er de som er mest like 0-alternativet og har 
dermed lavere påvirkningsgrad på naturmangfoldet. Alternativ 2 utgjør en helt ny veglinje og 
vil medføre nedbygging av mer natur og har dermed en større påvirkning på tema. Av de 
utredete alternativene kommer alternativ 2 ut med en samlet stor negativ konsekvens, mens 
alterntivene 1a, 1c og 1d kommer ut med middels negativ. Samlet belastning for de viktigste 
naturkvalitetene i området slår mest ut for gammel boreal løvskog med ospeutforming. 
Dette er en naturtype med rike forekomster av lavarter, derav flere på rødlista. Naturtypen 
har her særlig mange forekomster av fossenever (NT) og av den knappenålslignende soppen 
caliciopsis calicioides (VU). Det er i hovedsak gjennom disse delområdene alternativ 2 skiller 
seg negativt ut ved at dette alternativet gir inngrep og indirekte påvirkning i viktige 
forekomster av naturtypen. I tillegg vil alternativ 2 gjøre at en hekkelokalitet for hønsehauk 
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med stor sannsynlighet blir varig forlatt. Hønsehauk er typisk gammelskogsart og både 
veglinje og påhogg for tunnel for alternativ 2 vil legge beslag på denne typen natur og også 
dele et relativt urørt naturområde i to, mellom Langvika og Beritjorda. Hønsehauk er truet art 
som ved sist revisjon av Norsk Rødliste for arter november 2021 endret status fra nær truet 
(NT) til sårbar (VU) på grunn av generell bestandsnedgang. 
 
Det er i tillegg gjort en konsekvensvurdering av flere potensielle masselager. Alle masselager 
vil medføre endring av natur og påvirkning av de stedlige hydrologiske forhold slik at lageret 
også kan få virkning ut over selve arealbeslaget. Det bør derfor tilstrebes å ta hull på færrest 
mulig områder og heller utnytte de en velger optimalt. Dette tilsier også at masselager nær 
tunnelpåhogg er gunstig, da det her uansett vil bli store påvirkninger som følge av 
anleggsarbeidet. 
 
Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Naturmangfoldloven (nml) 
Naturmangfoldloven skal bidra til at tiltak gjennomføres på en slik måte at det tas hensyn til 
forvaltningsmål for naturtyper, økosystem og arter og at vurderinger skjer med et 
tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
(§§ 8-12) skal legges til grunn både ved saksforberedelse og når en treffer beslutninger, 
jamfør naturmangfoldloven § 7.  
 
Vurderinger etter nml §§ 8-12 er gjort og vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, 
vannforekomster og vilt/fugl i planområdet som god. Dette gjelder også for tiltakets effekt 
på naturmangfoldet i området. Det vil bli inngrep i viktige naturtyper og arters leveområde, 
men dette vurderes å ikke gå ut over naturtypers eller arters utbredelse og leveområder. Det 
er gjort et bevisst valg om å legge ny veg på vestsiden av dagens E6 langs Kvannvatnet. 
Dette for å unngå nærføring med Kvannvatnet som har viktige fuglebiotoper i strandsonen. 
Ved å legge vegen å vestsida unngår en også inngrep i NM 3 som har enda større verdier enn 
NM 2. Begge er gammel ospeskog med rødliste sopp og lav. 
Tiltaket vil ikke gi en vesentlig økning i samlet belastning for viktige naturverdier. I 
forbindelse med Ytre Miljøplan for prosjektet vil det bli bakt inn tiltak som skal minske 
negativ effekt, ikke minst med tanke på avrenning fra masselager og hensyn til vassdrag. 
 
Vannressursloven og vannforskriften 
Vannforskriften § 4 stiller krav om miljømål for overflatevann. Det skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand. Alle tiltak som kan berøre vassdragene er planlagt slik at 
det ikke vil være fare for en reduksjon i tilstandsnivå, eller at miljømål ikke kan nås. 
Kvannelva og Kvannvatnet blir ikke berørt. Mellomvasselva krysses slik at kantsone bevares. 
Skilvatnet blir ikke berørt. På Ulvsvågsida vil det ved alternativ 1a og 1c bli rør/kulvert der ny 
E6 krysser Krokelva. Det medfører at en del av elva mister naturlig kantsone, men det anses 
ikke som et tiltak som kan nedjustere miljøtilstanden som sådan. I Vågen planlegges det 
utfylling i sjø/strandsone, noe som lokalt er negativt for naturmangfold. Tiltaket er 
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tilstrekkelig beskrevet og illustrert i plandokumentene, slik at det ikke trenger konsesjon i 
henhold til reglene i vannressurslov og vannforskrift og da særlig vannforskriftens § 12. 
 
Laks- og innlandsfiskeloven 
Laks- og innlandsfiskelovens formål (§1) er å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 
samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.  
 
Gjennomføring av reguleringsplanen medfører ikke varig skade på bestander i vassdragene. 
Når det gjelder midlertidige tiltak som kan påvirke leveområde og bestander i vassdrag vil 
disse være avgrenset i tid. Det skal likevel legges inn krav til gjennomføring (prosjektering 
og byggeplan) som skal minimere sjansen også for de mer kortvarige skadene. Dette er 
viktig særlig for Mellomvasselv og Kvannelva som har sårbar bestand av laks og elvemusling. 
 
Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 
Det er to delområder hvor en ved prosjektering og gjennomføring kan redusere permanent 
skade. Det ene er NM 3 Kvannvatnet øst. Dersom en klarer å avgrense tiltaket inkludert 
nødvendig anleggsbelte for fylling mot dagens veg vil en kunne redusere konsekvensen noe.  
Det andre er NM 21 Vågen. Dersom ny veglinje i stedet for å krysse Vågen heller kopler seg 
på dagens E6 ved Ulvsvåg Hovedgård vil konsekvens reduseres fra to minus til 0 for dette 
delområdet og dermed påvirke den samlete negative konsekvensen for alternativ 2 positivt.  
 

9.2.2 Reindrift 

Kunnskapsgrunnlaget for det aktuelle reinbeitedistriktet bygges i hovedsak på reindriftskart 
på Kilden (nibio.no) og samtale med Per Labba, som er leder for det berørte 
reinbeitedistriktet. Normalt er distriktplanen et sentralt dokument for å hente opplysninger 
om lokale forhold, hvordan drifta er organisert og utøves i det aktuelle reinbeitedistriktet. 
Slik distriktsplan finnes ikke for Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt. Fagansvarlig hos Staten 
vegvesen (Trond Aalstad) vært på befaring i planområdet i flere runder. 
 
For beskrivelse av reinbeitedistriktet er det også brukt informasjon gitt i 
konsekvensutredning for 66 kV kraftlinja fra Ulvsvåg til Bognes (Norconsult, 2020). Denne 
informasjonen har vært svært nyttig da det ikke foreligger distriktsplan. 
 
De fire kontaktpersonene i Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt er forespurt om opplysninger 
knyttet til de lokale driftsforholdene og belastningen fra rovdyr og andre spesielle lokale 
forhold.  
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Figur 39: Verdikart over reindriftsområder i planområdet. Kartet viser også de utredete veglinjealternativene. 
 
Tabell 7 viser konsekvenser for de ulike delområdene og en samlet vurdering av 
konsekvenser for hvert utbyggingsalternativ 
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Tabell 7: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema reindrift.  

 

 
Figur 40: Illustrasjon som viser relative forskjeller på alternativene ved plassering langs en konsekvensakse 
 
Det er svært små forskjeller mellom alternativene 1a, 1c og 1d og alle er utredet til å 
medføre lav til noe negativ konsekvens for temaet. Dette fordi ny veglinje for disse 
alternativene i all hovedsak følger dagens trase i områder som er viktige for reindrifta. 
Forskjellene er så små at det ikke gir grunnlag for å skille disse. Alle er derfor rangert som 
nummer to, etter 0-alternativet. 
 
Alternativ 2 er utredet til å medføre middels negativ konsekvens for temaet, og det er 
inngrep i viktig beiteområde mellom Tjukkskjømmingen og Beritjorda som er utslagsgivende 
her. At alternativet medfører tunnel under Ulvsvågskaret bidrar til at flyttlei over skaret får 
en bedret situasjon, og dermed at de negative konsekvensene begrenses. Denne bedringen 
utligner mye av de små negative virkingene for alternativ 1d, 1a og 1c. Men den er likevel 
ikke nok til å oppveie for tap av viktig beiteareal i delområde 2 Beritjorddalen siden dette 
beiteområdet er viktig ved bruk av flyttleia forbi Kvannvatnet og Skilvatnet og denne flyttleia 
i dag er viktigere enn flyttleia over Ulvsvågskaret. Det er bare alternativ 2 som beslaglegger 
dette viktige beitearealet, og det er dette som skiller alternativ 2 fra de øvrige alternativene. 
 
De fleste av de vurderte masselagrene kan tas i bruk uten store permanente konsekvenser 
for reindriftsinteressene, men også masselager vil føre til tap av beite da det vil gå mange år 
etter revegetering før arealene har noen verdi som beiteland og de vil få en varig redusert 
beiteverdi. Dette gjelder særlig starrmyrer og fuktige/frodige drag i skogen, 
vegetasjonstyper som ikke kan gjenskapes på masselager. Areal med sopp er også viktig 
beiteareal på høsten og slikt areal tar svært lang tid å gjenskape. 
 
Ut over tap av beiteareal er det spesielt masselager ved Mellomvasselv som kan være 
problematisk, men dette har igjen sammenheng med hvordan framtidig trekk-/flyttlei løses. 
Dersom en får til ei god leding over tunneltaket (det vil si naturlig terreng) på 

Delområder 0 1a 1c 1d 2 

R 1 Kvannvatnet - Skilvatnet 0 - - - - 
R 2 Beritjorddalen 0 0 0 0 - - 
R 3 Ulvsvågskaret 0 + + + + 
R 4 Ulvsvåg 0 - - - - 
Avveining uforandret Vesentlig bedre enn Alt.2 dårligst 
Samlet vurdering Ubetydelig 

konsekvens 
Noe negativ konsekvens Middels 

negativ 
Rangering 1 3 3 2 4 
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Tjukkskjømmingen vil masselager være uten særlig stor negativ konsekvens ut over 
arealtapet. 
 
Utredete masselager lengst vekk fra dagens veg er de som får størst negativ konsekvens i 
forhold til beitebeslag på grunn av fordelen med å samle inngrep til eksisterende inngrep og 
forstyrrelser. 
 
Vinterbeite er minimumsfaktor for dette reinbeitedistriktet. Alternativ 2 reduserer reindriftas 
arealer og vil dermed gi en noe økt samlet belastning på driften i distriktet. Tap av 
beiteområde i området Tjukkskjømmingen – Duorbonjávrre – Beritjorda som følge av veglinje 
og masselager kommer i tillegg til tap av beite som følge av ny høyspentlinje Ulvsvåg – 
Bognes, og i tillegg til tap til regulerte hyttefelt. Ved valg av et av de øvrige alternativene 
anses ikke tiltaket å påføre distriktet nevneverdig økt samlet belastning. Andre viktige 
faktorer som virker på samlet belastning er rovdyrtrykket på vinterbeite. Det er da et 
betydelig tap, og spesielt til gaupe. Når det gjelder anleggsfasen vil den uansett alternativ 
som velges være en tilleggsbelastning for reindrifta i området. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
For reindriftsinteressene vil ofte midlertidig negativ påvirkning i anleggsfasen være 
betydelig. Dette gjelder særlig der anleggsområdene kommer i konflikt med trekk- eller 
flyttleier. I denne planen gjelder det flyttleia forbi Kvannvatnet over eidet ved Mellomvasselva 
opp mot Skilvatnet, hvor det vil legges inn krav om dialog og løsninger i samråd med leder 
for reinbeitedistriktet. 
 
Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Reindriftsloven 
Retten for samisk befolkning til å utøve reindrift er fastslått i reindriftsloven §4 som sier at 
den samiske befolkningen på grunnlag av alders tids bruk har rett til å utøve reindrift 
innenfor det samiske reinbeiteområdet. Beiterettens omfang er videre utdypet i lovens § 19 
som stadfester retten til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning. 
 
Flyttleier har et særlig rettsvern etter reindriftsloven § 22 som sier at reindriftsutøvere har 
adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen 
lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Forbudet mot 
stenging av flyttlei er det eneste arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven. Dette skyldes at 
reindrifta er helt avhengige av åpne flyttveier for best mulig å kunne benytte beitearealene, 
og derved er de også nødvendige for opprettholdelse av drifta som sådan. 
 
Flyttleia Kvannvatnet – Skilvatnet blir berørt av anleggsfase, men for permanent fase 
(driftsfase) vil flyttleia fortsatt kunne benyttes. Om flyttinga i framtida skal skje over E6 i 
dagen slik som i dag, eller over tunnelen i naturlig terreng, må avklares i dialog med 
reinbeitedistriktet og nødvendige tiltak som gjerding etc gjennomføres i samråd med 
reindrifta. Dette er nødvendig for at flyttleia kan fungere som før. 
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Folkeretten 
Folkeretten er et rettsgrunnlag som skal beskytte det samiske folk sine rettigheter for å 
kunne utøve sin kultur og innbefatter både selve naturgrunnlaget for å drive reindrift/næring 
og deres språk og tradisjoner. Sentralt her er ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og 
stammefolk. Konsultasjonsplikten er en del av folkerettsgrunnlaget og skal sikre at samene 
som urfolk blir hørt i saker som gjelder dem og deres utøvelse av reindrift og tradisjoner. 

9.2.3 Landskapsbilde  

Tabell 8: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema landskapsbilde 

 
 

 

Delområder Alt. 0 
Referanse Alt. 

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

L-1  Kvannelva 0 - - - - 

L-2  
Kvannvatnet 

0 - - - - 

L-3  
Mellomelva 

0 -- -- -- -- 

L-4  Langvika 0 -- -- -- --- 

L-5   
Støttlappneset 

0 0 0 0 0 

L-6  
Beritjorddalen 

0 - - - --- 

L-7  Skiltjørnan 0 + + + + 

L-8  
Skilvassbakk 

0 - 0 0 0 

L-9  Svanvatnet 0 0 0 0 0 

L-10 
Ulvsvågskaret 

0 + + + + 

L-11  Moan 0 -- -- - - 

L-12  
Krengelmyra 

0 -- -- --- --- 

L-13 Ulvsvåg 
sentrum 

 - - - - 

L-14 Ulvsvåg 
hovedgård 

 -- -- -- -- 

L-15 
Kilnesodden 

 --- --- --- --- 

SAMLET 
VURDERING 
 

0 (ubetydelig 
endring) 

Middels negativ 
konsekvens (--) 

Noe negativ 
konsekvens (-) 
 

Noe negativ 
konsekvens (-) 
 

Stor negativ 
konsekvens (--
-) 

Rangering 1 4 2 3 5 
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Veglinjenes konsekvenser for landskapsbildet varierer fra linje til linje. Linjene som ligger 
under alternativ 1 er de som er mest like 0-alternativet og har dermed lavere 
påvirkningsgrad på landskapsbildet. Alternativ 2 avviker mest fra referansealternativet og vil 
parallellforskyves med om lag 500 meter mot øst fra referansealternativet og dermed vil 
denne ha en større fragmenterende effekt på de romlig visuelle egenskapene i de aktuelle 
delområdene. Hovedutfordringene knyttet til alternativ 1 merkes først og fremst i Ulvsvåg. 
Her er det største avviket fra referansealternativet. Alternativ 1A og 1C vil komme ut på 
Moan mens alternativ 1D og alternativ 2 vil komme ut i dagen langs østsiden av 
høyspenttraseen ved Krengelmyra.  
 
Linja med størst konsekvens for landskapsbildet er alternativ 2. Dette begrunnes i at linja er 
fragmenterende og vil danne en visuell barriere i landskapsbildet som flere steder vil 
forsterkes av traseen sin høye beliggenhet i terrenget. Potensiale for fjernvirkninger både 
lydmessig og estetisk vil være større for alternativ 2 enn for de øvrige alternativene. Estetisk 
så vil fjernvirkninger fremstå som brudd med de store linjene som former det overordnede 
landskapsbildet.  (for eksempel tversgående linjer i dalføre).  

 

Konsekvenser i anleggsperioden 
Negative konsekvenser i anleggsperioden skal dokumenteres og det skal utarbeides en 
Rigg- og marksikringsplan som skal vise hvordan anleggsarbeid er tenkt utført.  
Konsekvenser i anleggsperioden er i hovedsak midlertidige, men kan ha et lengre tidsspenn 
som følge av romlige og visuelle forandringer i tekstur. Teksturen som følge av avskoging, 
graving, sprengning og midlertidige masselager kan skape en visuell ubalanse som skaper 
brudd i landskapet sin naturlige mosaikk.  

 

Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Naturmangfoldloven og den europeiske landskapskonvensjonen er retningslinjer som er 
innarbeidet i konsekvensutredningen for tema landskap. Den europeiske 
landskapskonvensjonen har som formål å verne, forvalte og planlegge landskap og 
organisere europeisk samarbeid på disse områdene. Naturmangfoldloven formål er å ta vare 
på naturen sin biologiske, landskapsmessige og geologiske- og økologiske prosesser.  
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9.2.4 Friluftsliv og by- og bygdeliv 

Tabell 9: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema friluftsliv og 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  
Lik som 1 A 

Beste 
alternativ. 
Samlet sett 
færrest 
negative 
konsekvenser.  

Samlet sett 
største 
negative 
konsekvenser 
for flest 
områder 
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Området omfatter flere populære turområder som brukes hyppig. Tiltak vil kunne få store 
konsekvenser for enkeltområder. Enkeltområdenes rekreasjonsverdi vil bli varig forringet og 
det vil ikke kunne gjenopprettes tilsvarende funksjon som med dagens situasjon. Samtlige 
utredete veglinjer 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 nærmest 0-alternativet og dermed medføre 
minst negativ konsekvens for ikke-prissatte tema. Det er da naturlig at konsekvensene er 
størst der avviket fra referansealternativet er størst. 
 
Områder med 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 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.  
 
 Selv om turterrenget i Ulvsvåg ikke har store mengder besøkende er dette et lavterskel 
friluftstilbud for lokalbefolkningen. Turterrenget langs Moan og Krengelmyra kalles ofte for 
«Eventyrskogen». 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 av stier som byr på variasjoner og 
muligheter for videre ferdsel mot Ulvsvågskaret/Tuva og Falkreiret.  
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.  
 
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.  
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Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Naturmangfoldloven og friluftsloven er relevant lovverk som er hensyntatt i 
konsekvensutredningen for temaet.  
 
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.  

9.2.5 Kulturarv 

 
Figur 41: Oversiktskart over kjente kulturminner i utredningsområdet. Kartet viser også de utredete 
veglinjealternativene. 
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Tabell 10: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema kulturarv 
Delområder 0 1a 1c 1d 2 

      
KA 1 Beritjorddalen 0 0 0 0             -- 
KA 2 Sjursteinen 0 0 0 0 0 
KA 3 Ulvsvåg 0 - - - - 
Avveining Ingen 

endring 
Bedre enn Alt. 2 Dårligst 

Samlet vurdering Ubetydelig 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Middels 
negativ 

konsekvens 
Rangering 1 2 3 4 5 

 
Alternativ 2 er utredet til å medføre middels negativ konsekvens for tema kulturarv. 
Alternativet innebærer å anlegge veg og tunnelpåhugg tgjennom delområde Beritjorddalen 
(KA 1), i direkte konflikt med ødegården Beritjorda og tilhørende kulturminner og -spor. 
Alternativet medfører også veglinje gjennom delområde Sjursteinen (KA 2) og Ulvsvåg (KA 3), 
med endringer av kulturlandskapet og nærføring til kulturminner som virkninger. 
Alternativ 1d innebærer å anlegge veg gjennom delområde Sjursteinen (KA 2) og Ulvsvåg (KA 
3) med påvirkning som for alternativ 2, og er derfor rangert som nummer 4 av alternativene. 
Alternativene 1a og 1c innebærer å anlegge veg gjennom delområde Ulvsvåg (KA 3), med 
samme påvirkning som for de andre alternativene. Alternativene 1a og 1c innebærer også 
veglinje gjennom delområde Sjursteinen (KA 2), men vil medføre vesentlig mindre påvirkning 
enn de andre alternativene da veglinja er lengre unna selve steinen. De to alternativene 1a 
og 1c er nesten helt likestilt rangert for kulturarv, men 1a vurderes til å være marginalt 
bedre grunnet tunnelpåhuggets plassering i landskapet. 
 
Konsekvensvurderingen omfatter også flere potensielle masselagringsområder. Av disse 
frarådes områdene nr. 6.1-2 (Beritjorda) og 9.1 (Krengelmyra) mht kulturarv.  Masselager på 
Beritjorda (6.1-2) kommer i direkte konflikt med delområdet knyttet til ødegården med 
samme navn. Det frarådes å anlegge masselager her, men ved valg av alternativ 2 vil 
delområdet uansett ødelegges for kulturarv av veglinje og tunnelpåhugg. Konsekvensgrad 
for masselager i Beritjorddalen er den samme som for alternativ 2. 
Masselager på Krengelmyra (9.1) kan komme i direkte konflikt med kulturminnet 
Sjursteinen, og frarådes derfor  
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Ved anleggsarbeid kan kulturminner som ligger nær anleggsområdet bli skadet. Slike skader 
er vanligvis irreversible og medfører tap av forsknings- og/eller opplevelsesverdi. 
Anleggsperioden kan få store negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer, ved 
direkte skade eller ved indirekte påvirkning gjennom forandring av kulturlandskapet.  
 
Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 
Kulturminneloven forbyr inngrep i automatisk fredete kulturminner. Dette innebærer forbud 
mot å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
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tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme slike kulturminner eller fremkalle 
fare for at det kan skje (§ 3). Regional kulturminneforvaltning ved fylkeskommunen eller 
Sametinget har myndighet til å dispensere fra kulturminnelovens bestemmelser og frigi 
kulturminner. Alternativ 2 innebærer direkte konflikt med det automatisk fredete 
kulturminnet Beritjorda (ID 96895-1), og detaljregulering av dette alternativet må derfor 
medføre dispensasjon fra kulturminneloven.  
 
Kulturminneloven §9 fastslår at ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter 
den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke 
inn på automatisk fredete kulturminner. Regional kulturminneforvaltning ved 
fylkeskommunen og Sametinget har derfor i 2020 gjennomført registreringer av 
kulturminner innenfor varslet planområde. 
 
Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 
Sikring av sårbare kulturminner skal inngå som en del av Ytre miljø-plan og Rigg- og 
marksikringsplan. Skaderisiko er en særlig relevant problemstilling for gårdshaugen på 
Ulvsvåg (ID 271949-0). Dette kulturminnet ligger svært nær forventet anleggsområde for 
alle alternativene. Regional kulturminneforvaltning ved Nordland fylkeskommune krever at 
kulturminnet sikres med sperregjerder i anleggsperioden.  
 
Hvis anleggsarbeid skal utføres nær kulturminnet Sjursteinen (ID 96896-1) må denne sikres 
på tilsvarende vis. Dersom masselagringsområdet på Krengelmyra (9.1) tilpasses i østlig del 
slik at kulturminnet kan bevares vil konsekvensgraden bli mindre negativ. Påvirkning vil da 
reduseres fra direkte konflikt til nærføring. 

9.2.6 Sammenstilling ikke-prissatte tema 

Tabell 11: Sammenstilling av konsekvenser og anbefaling av utbyggingsalternativ for ikke-prissatte tema 

Alternativ 0 1a 1c 1d 2 

Landskapsbilde 0 Middels negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Friluftsliv/by- og bygdeliv 0 Middels negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Kulturarv 0 Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Naturmangfold 0 Middels negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Reindrift 0 Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Avveiing Best Moderate negative konsekvenser Små negative 
konsekvenser 

Middels til store 
negative 

konsekvenser  

Samlet vurdering 0 Middels negativ 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Noe negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 
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Rangering 1 4 3 2 5 

 
Sammenstillingen viser en rangering av de utredete utbyggingsalternativene fra 1-5 hvor 1 
er minst negativt og 5 er mest negativt for de ikke-prissatte teamene.  
0-alternativet/referansealternativet er rangert som nr 1 da denne ikke innebærer noen 
endring i forhold til dagens situasjon.  
Alternativ 1d er rangert som nr 2 med noe negativ konsekvens.  
Alternativ 1a og 1b har relativt små forskjeller i konsekvens og begge vil medføre middels 
negativ konsekvens.  
Alternativ 2 er rangert som nr 5 med stor negativ konsekvens.  
 
9.3 Oppsummering prissatte tema 

Med utgangspunkt i trasealternativene som er utredet ble det vinteren 2020 gjennomført 
anslag for alle alternativene. Anslagene ble gjennomført med nøyaktighetsgrad tilsvarende 
kommunedelplan-nivå. Selv om dette er nokså grove anslag, gjenspeiler disse de relative 
forskjellene mellom de ulike alternativene. Resultatet av anslagene er oppsummert i Tabell 
12. 
 
Tabell 12: Oppsummering av anslag per januar 2020 for de utredete utbyggingsalternativene. 

 Alternativ 
1a 

Alternativ 
1b 

Alternativ 
1c 

Alternativ 
1d 

Alternativ 
2 

Standard H1/T9,5 H1/T9,5 H1/T9,5 H1/T9,5 H1/T9,5 

Fartsgrense 90 km/t sør 
for Ulvsvåg 
og i tunneler, 
80 km/t 
gjennom 
Ulvsvåg 

90 km/t sør 
for Ulvsvåg og 
i tunneler, 80 
km/t gjennom 
Ulvsvåg 

90 km/t sør 
for Ulvsvåg 
og i tunneler, 
80 km/t 
gjennom 
Ulvsvåg 

90 km/t sør 
for Ulvsvåg 
og i tunneler, 
80 km/t 
gjennom 
Ulvsvåg 

90 km/t sør 
for Ulvsvåg 
og i tunneler, 
80 km/t 
gjennom 
Ulvsvåg 

Total lengde 
• Veg I dagen 
• Veg I tunnel 

10790 m 
 7460 m 
 3330 m 
   

11060 m 
 7290 m 
 3770 m 

10370 m 
 6385 m 
 3985 m 

10320 m 
 6130 m 
 4190 m 

10200 m 
 6215 m 
 3985 m 

Kostnad P50, 
angitt i 2020-NOK 

1485 mill.kr 1514 mill.kr 1493mill. kr 1480 mill.kr 1391 mill. kr 

Samlet vurdering 
av måloppnåelse 

GOD GOD GOD GOD GOD 

Samfunnsøkonomi 
• Netto nytte 

(mill. kr) 
• NNB 

 
 

-719 
 

-0.55 

 
 

-780 
 

-0.59 

 
 

-710 
 

-0.52 

 
 

-706 
 

-0.52 

 
 

-609 
 

-0.47 

For alle alternativer gjelder startpunkt Ev6 hp30 m2230 og sluttpunkt Ev6 hp31 
m1635 
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I forbindelse med søknad om styringsmål for E6 Ulvsvågskaret ble anslaget for alternativ 2 
lagt til grunn i søknaden. Etter kvalitetssikring internt i Statens vegvesen er anslaget for 
alternativ 2 økt til 1450 mill. kr. I det reviderte anslaget er tunnelpriser og usikkerhet økt, 
samt at kostnadene til reguleringsplaner er innarbeidet. Det er grunn til å anta at de andre 
anslagene i en eventuell revisjon vil bli økt tilnærmet tilsvarende, slik at de relative 
forskjellene mellom anslagene i det vesentlige opprettholdes. 
 
Nytte 
Alle alternativer har negativ netto nytte. Ingen av alternativene er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme etter de regnemodellene som blir benyttet. Alternativ 2 er det som har minst 
negativ netto nytte og er dermed mest økonomisk lønnsomt. Dette er også det alternativet 
som gir kortest kjøreavstand mellom målpunktene. Alternativ 1b kommer dårligst ut mht. 
nytte. Dette er det lengste og det dyreste alternativet. 
 
Klimaeffekter i forbindelse med utbygging, materialproduksjon, drift og vedlikehold  
Det er gjennomført enkle klimaberegninger i VegCLA mellomfaseverktøy for alternativ 1d og 
2. Mellomfaseverktøy benyttes ved analyse tidlig- til mellomfase i vegprosjektet, 
beregningen baserer seg på mer overordnede mengder så tidlig i planfasen. Den relative 
forskjellen er ikke stor nok til å velge det ene eller det andre alternativet mtp. klima. 
Usikkerheten rundt beregningene er også større enn forskjellen.  
 
Trafikksikkerhet 
Alle alternativene vil være akseptable mht. trafikksikkerhet. Alternativene 1a og 1 b vil 
komme noe dårligere ut enn de øvrige grunnet lang parallell vegføring mellom ny og 
gammel veg i Skillvassbakk. 
 
Lokale innspill 
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogram støttet alle skriftlige 
merknader fra lokale interessenter opp om alternativet med lang tunnel (alternativ 2). 
Alternativ 1c og 1d var ikke presentert i høringen.  Ingen støttet forslaget om kort tunnel 
(alternativ 1a og 1b). Hamarøy kommune har gitt klart uttrykk for at de foretrekker alternativ 
2. De mener det er best både for Skilvassbakk og Ulvsvåg, og de mener at østre 
tunnelpåhugg i Ulvsvåg er bedre enn vestre. Ingen andre offentlige instanser har uttrykt 
preferanser for noen av alternativene. 
 
Siling  
Eliminasjonsmetoden ble benyttet til å sile vekk alternativer ved følgende resonnement:  

• Alt 1b utgår pga 
- Lavest nytte 
- Størst kostnad 
- Rasutsatt 

 
• Alt 1a utgår pga 
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- Lavere nytte målt mot 1c/1d 
- Rasutsatt 
- Mer negativ (landbruk) jfr KU enn øvrige 1-alt. 
 

• Alt 1c/1d likeverdig mht. kost og nytte. 
• 1c rangert mer negativ (friluftsliv) enn 1d og utgår. 

 
• Det ble dermed gjennomført et nytt anslag juni 2020 for valg mellom alternativ 1d og 

2, hvor enhetspriser på bl.a. tunneler økte samt usikkerhetsavsetningen. Resultatene 
fra det siste anslaget er sammenstilt i Tabell 13. 

 
Tabell 13: Oversikt over teknisk grunnlag og forskjeller i prissatte konsekvenser mellom alternativ 1d og 2 gjennom 
anslag per juni 2020.  

 Alternativ 1d Alternativ 2 

Standard H1/T9,5 H1/T9,5 
Fartsgrense 90 km/t sør for Ulvsvåg og i 

tunneler, 80 km/t gjennom 
Ulvsvåg 

90 km/t sør for Ulvsvåg og 
i tunneler, 80 km/t 
gjennom Ulvsvåg 

Total lengde 
• Veg i dagen 
• Veg i tunnel 
• Bru 

10330 m 
6220 m 
4050 m 
60 m 

10225 m 
6355 m 
3810 m 
60 m 

Kostnad P50, angitt i 
2020-NOK 

1481 mill. kr 1419 mill. kr 

Samlet vurdering av 
måloppnåelse 

God God 

Samfunnsøkonomi 
• Netto nytte (mill. 

kr) 
• NNB (netto nytte 

per 
budsjettkrone)  

 
-577,9 

 
-0,44 

 
-499,0 

 
-0,39 

 
 
9.4 Sammenstilling konsekvenser og konklusjon  

Oppsummeringen av konsekvenser for ikke-prissatte og prissatte tema jf. håndbok V712 
viser at alternativ 2 er det som gir størst samfunnsøkonomisk netto nytte og netto nytte per 
budsjettkrone (NNB), samtidig som at det er det alternativet som medfører størst negative 
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene.  
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Alternativ 1d har mindre negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene, men også 
lavere netto nytte. Alternativ 2 har høyest netto nytte og er mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomt.  
 

 
Figur 42: Sammenstilling av alternativenes samlede prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i aksediagram jf. 
Håndbok V712. 
 
9.5 Forankring i toppmålene 

Statens vegvesen har vedtatt fem toppmål som skal ligge til grunn for etatens arbeid med å 
nå visjonen «På veg for et bedre samfunn»:  
 

 
Figur 43: Statens vegvesens visjon og toppmål 
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I utvelgelsen av veglinje for regulering er det sett hen til toppmålene, som nettopp skal bidra 
til å prioritere mellom ulike hensyn.  
 
Konsekvensutredningen og anslagene har vist behov for en prioritering mellom prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser, eller konkret målet om «Mer for pengene» og etatens klima – 
og miljømål. Alternativ 2 er vurdert til å være den veglinjen som oppsummert vil bidra til 
størst måloppnåelse ved å: 
1. ha lavest investeringskostnad og dermed gi mest for pengene. 
2. gi enklere reisehverdag ved at denne veglinjen er den korteste av de som er utredet.  
 
Alternativ 2 var også det linjealternativet som Hamarøy kommune og øvrige lokale 
interessenter i størst grad støttet opp om ved høring av planprogram for reguleringen, og 
planen er dermed utarbeidet med lokal forankring omkring dette alternativet.  
 
 
9.6 Framdrift og finansiering 

Prosjektet E6 Ulvsvågskaret er ikke omtalt som eget prosjekt i gjeldende NTP 2022-2033.  
 
Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble fremlagt av 
Regjeringen våren 2021, og behandlet i Stortinget i juni 2021. NTP er detaljert mht. til hvilke 
prosjekter som skal startes opp i perioden 2022-2027. Prosjektet E6 Ulvsvågskaret er ikke 
omtalt som eget prosjekt i gjeldende NTP. Forutsatt at Regjeringen ikke foreslår endringer i 
sine prioriteringer, kan det ikke forventes oppstart av prosjektet før etter 2027. NTP rulleres 
hvert 4. år, og NTP for perioden 2026-2037 forventes fremlagt av Regjeringen første halvår 
2025. 
 
Samferdselsdepartementet fastsatte i brev datert 17. september 2021 styringsmål for 
reguleringsplanarbeidet for E6 Ulvsvågskaret til 1450 mill. 2020-kr. Dette betyr at 
reguleringsplanarbeidet skal innrettes på en utbyggingskostnad inkl. reguleringsplankostnad 
for prosjektet på til sammen 1450 mill. 2020-kr. Endelige økonomiske rammer (styrings- og 
kostnadsrammer) for prosjektet skal fastsettes av Stortinget. 

 
9.7 Ytre miljø og SHA 

Organisering av HMS og ansvarstildeling skal skje i henhold til Byggherreforskriften. 
Dette vil spesielt omhandle arbeidsmiljøet i anleggsfasen. 
Statens vegvesen har som mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at 
mennesker, miljø og materiell påføres skade. 
 
Interne mål for skader og uønskede hendelser er: H1 = 0 og for N > 300. 
 
For entreprenørdriften er målene: H1 < 5, H2 < 10 og N > 1000. 
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I forbindelse med prosjektering skal det utarbeides følgende: 
• Overordnet SHA – plan for prosjektet som spesifiseres etter behov for hver kontrakt 
• Vurdering av HMS-forhold i byggetiden 
• Risiko-analyse HMS 
 
Jf. konsekvensutredning for de ikke-prissatte tema er følgende punkt særlig viktige i det 
videre arbeidet med ytre miljøoppfølging: 
Naturmangfold 

• Hensyn til vassdragene; Mellomvasselva og Kvannelva, anadrom fisk, gyteområder 
og elvemusling. 

• Ved etablering av midlertidige anleggsveger, unngå myr så mye som mulig. 
• Streng oppfølging for å minske inngrepet så mye som mulig og påse at ikke 

anleggsfasen tar arealer som bør skjermes. Det er rimelig sannsynlig at 
hekkelokaliteten på Heimeråsen blir varig forlatt, men inngrep i naturtype gammel 
ospeskog kan avgrenses. 

• Sperremerking mot Kvannvatnet naturreservat. 
• Merke opp inngrepsgrense mot viktige naturtyper, vassdrag og annen natur som 

skal beskyttes i anleggsfase. 
• Skilting av viltoverganger.  

Reindrift 
• Sikre god dialog med reindrifta, og da særlig de aktuelle utøverne i berørt område, 

i det videre arbeidet med detaljering av planer og prosjektering. 
• Planlegging av anleggsfasen bør skje i samråd med reinbeitedistriktet for å tilpasse 

til reindriftas flytting så godt det lar seg gjøre. 
• I konkurransegrunnlaget for byggefase må det innarbeides rutiner for gjensidig 

informasjon og ansvarsforhold mellom utøvende entreprenør og reindrifta. Statens 
vegvesen som byggherre må påse at dette kommer på plass på en måte som 
reindrifta kan se seg tjent med, også i anleggsfasen. 

• Ved etablering av midlertidige anleggsveger og masselager skal myrområder 
unngås så langt det er mulig. 

• Ulemper for reindrifta må kompenseres. Det kan for eksempel være aktuelt å 
bekoste bruk av helikopter under flyttinga for at denne skal skje så praktisk som 
mulig i tida området er påvirket av anleggsdrift. 

• Omlegging av flyttlei over sørlig tunnelportal for tunnel 2.1.  
Landskap  

• Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som skal vise hvordan 
anleggsperioden er tenkt gjennomført.  

Friluftsliv   
• Turområder og ferdselsforbindelser skal sikres adkomst/gjennomgang også i 

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

• For installasjoner knyttet til lek/opphold og rekreasjon nært planlagt veg så bør 
støyreduserende tiltak i form av støyvoller vurderes.  
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• Enkeltlokaliteter underordnet delområdene som er svært viktige for områdets 
funksjon i rigg- og marksikringsplan. 

Kulturarv 
• Sikring av sårbare kulturminner skal inngå som en del av Ytre miljø-plan og Rigg- 

og marksikringsplan. Skaderisiko er en særlig relevant problemstilling for 
gårdshaugen på Ulvsvåg (ID 271949-0). Dette kulturminnet ligger svært nær 
forventet anleggsområde. Regional kulturminneforvaltning ved Nordland 
fylkeskommune krever at kulturminnet sikres med sperregjerder i 
anleggsperioden.  

• Hvis anleggsarbeid skal utføres nær kulturminnet Sjursteinen (ID 96896-1) må 
denne sikres på tilsvarende vis. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no


	1 Sammendrag
	2 Innledning
	2.1 Bakgrunn for planarbeidet
	2.2 Mål for prosjektet
	2.3 Planprosess

	3  Planområdet og berørte eiendommer
	3.1 Planområdet
	3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet

	4 Planstatus og overordnede føringer
	4.1 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
	4.2 Kommunale planer
	4.2.1 Kommuneplanens arealdel
	4.2.2 Reguleringsplaner

	4.3 Fylkesplan for Nordland
	4.4 Nasjonal transportplan

	5 Hovedutfordringer i planområdet
	6 Mulighetsvurderinger
	7 Eksisterende situasjon, plantiltak og virkninger
	7.1 Trafikkforhold
	7.1.1 Eksisterende trafikkforhold
	7.1.2 Fremtidige trafikkforhold
	7.1.3 Valg av standard
	7.1.4 Beskrivelse av ny E6
	Dagsone 1: Kvannelva – tunnelpåhogg Mellomelva
	Dagsone 2: Tunnelpåhugg nord for tunnel 2.1 til tunnelpåhugg sør for tunnel 2.2
	Dagsone 3: Tunnelpåhugg nord for tunnel 2.2 til tunnelpåhugg sør for tunnel 2.3
	Dagsone 4: Ulvsvågskaret - Kilnesodden

	7.1.5 Hva som ikke blir løst

	7.2 Omklassifisering av veg
	7.3 Tettstedet Ulvsvåg
	7.4 Kollektivtrafikk
	7.4.1 Eksisterende situasjon
	7.4.2 Beskrivelse av plantiltaket
	7.4.3 Virkninger av planen

	7.5 Gående og syklende
	7.5.1 Eksisterende situasjon
	7.5.2 Virkninger av planen

	7.6 Universell utforming
	7.7 Vann, avløp og overvann
	7.7.1 Eksisterende situasjon
	7.7.2 Beskrivelse av plantiltaket
	7.7.3 Virkninger av planen

	7.8 Landskap
	7.8.1 Eksisterende situasjon
	7.8.2 Beskrivelse av plantiltaket
	7.8.3 Virkninger av planen

	7.9 Naturmangfold
	7.9.1 Eksisterende situasjon
	7.9.2 Virkninger av planen

	7.10 Kulturarv
	7.10.1 Eksisterende situasjon
	ID 271949-0 – Gårdshaug Ulvsvåg
	ID 96896-1 - Sjursteinen
	ID 96895-1 - Beritjorda

	7.10.2 Beskrivelse av plantiltaket
	7.10.3 Virkninger av planen

	7.11 Reindrift
	7.11.1 Eksisterende situasjon
	7.11.2 Virkninger av planen

	7.12 Landbruk
	7.12.1 Eksisterende situasjon
	7.12.2 Virkninger av planen

	7.13 Hydrologi
	7.13.1 Eksisterende situasjon
	7.13.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen
	Klima- og sikkerhetsfaktorer
	Ulsvågelva
	Mellomvasselva


	7.14 Geologi og geoteknikk
	7.14.1 Eksisterende situasjon
	Bergarter og regionalgeologi
	Geoteknikk

	7.14.2 Virkninger av planen
	Geologi
	Geoteknikk


	7.15 Naturfare /skred
	7.15.1 Eksisterende situasjon
	7.15.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen

	7.16 Naboskap og private eiendomsforhold
	7.16.1 Eiendomsgrenser
	7.16.2 Avkjørsler og parkering langs Kvannvatnet

	7.17 Støy
	7.18 Luft
	7.18.1 Virkninger av planen
	7.18.2 Avbøtende tiltak

	7.19 Byggegrenser
	7.20 Teknisk infrastruktur
	7.20.1 Eksisterende situasjon
	7.20.2 Beskrivelse av plantiltaket og virkninger av planen

	7.21 Klimagassutslipp

	8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
	9 Konsekvensutredning
	9.1 Metodikk
	9.2 Oppsummering ikke-prissatte tema
	9.2.1 Naturmangfold
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.
	Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging

	9.2.2 Reindrift
	Konsekvenser i anleggsperioden
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.

	9.2.3 Landskapsbilde
	Konsekvenser i anleggsperioden
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.

	9.2.4 Friluftsliv og by- og bygdeliv
	Konsekvenser i anleggsperioden
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.

	9.2.5 Kulturarv
	Konsekvenser i anleggsperioden
	Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc.
	Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging

	9.2.6 Sammenstilling ikke-prissatte tema

	9.3 Oppsummering prissatte tema
	Nytte
	Trafikksikkerhet
	Lokale innspill
	Siling

	9.4 Sammenstilling konsekvenser og konklusjon
	9.5 Forankring i toppmålene
	9.6 Framdrift og finansiering
	9.7 Ytre miljø og SHA




