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Forord 

Konsekvensutredning av tema landskapsbilde for detaljreguleringsplan deponier E6 
sørfoldtunnelene.  

Dette er en delrapport som er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av deponier tilhørende 
vedtatt reguleringsplan Megården – Mørsvik ny E6 gjennom Sørfold. 

November 2016 var planen for ny E6 gjennom Sørfold vedtatt. I 2017 – 18 har det gått en ny 
planprosess for å finne egnete deponier tilhørende den vedtatte veistrekningen.  

Formålet med de nye deponiene er å sikre god nok kapasitet i deponiene langs veistrekningen, samt 
å se på om det kan unngås å anvende noen av deponiene i vedtatt plan da de ligger i sårbare 
områder. 

Denne konsekvensutredningen vil basere seg på arbeidet som er utført i konsekvensanalysen for 
landskapsbilde for vedtatt plan som er utført av Asplan Viak ved Nina Rieck for Statens vegvesen. 
Inndelingen i delområder og verdisetting av disse er hentet fra rapporten E6 Megården - Mørsvik. 
Temarapport landskap. Detaljregulering med KU,2016 utarbeidet av Asplan Viak. 
 

Rapporten er utarbeidet av Kristin Andersen (landskapsarkitekt) ved Seksjon for plan- og 
prosjektering, Ressursavdelingen i region nord. 

Bodø, 2018 
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Sammendrag 

 

Ni ulike alternativer for deponi er konsekvensutredet i forhold til virkning på landskapsbildet. Av 
disse er fire også utredet for massetak (m). De ni deponiene er Skyttmarka, Hellandsnakken, 
Andkilåsen, Steinbakkan, Dalan, Memaurkråga (m), Stormoen (m), Moan (m) og Tverrdalen (m).  

Ingen av deponiene får stor negativ konsekvens som varig deponi og konsekvensgraden er 
gjennomgående ganske lav til middels for deponi. Massetak gir større negativ konsekvens for 
landskapsbildet spesielt for de deponiene som er mer eksponert.  

 

Rangering 

På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt, og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp), ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor, og de realistisk sett bare vil bli brukt til masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt etter 
mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i Tverrdalen har 
middels negativt omfang. Sett i forhold til deltema landskap ligger deponiet godt skjermet. Deponiet 
er også avgrenset betydelig i omfang fra eksisterende reguleringsplan som er positivt for 
landskapsbilde. 
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen er mindre eksponert ut i dalføret enn deponi 12 Memaurkråga. Men 
kapasiteten er ikke stor nok til å ta massene fra tunnelen mot Kalvika og tunnelen fra Gyltvikvatnet til 
Torkileng. Dersom massene kan håndteres slik at deponibehovet går ned her vil det være gunstig å 
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velge deponi 15. Uansett bør deponi 15 utnyttes best mulig uten at landskapsbildet forringes mer 
enn antatt slik at behovet for masser til deponi 12 Memaurkråga går ned. 
 
Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponiene 3 og 4 har liten negativ konsekvens, deponi 5 middels negativ konsekvens og deponi 9 
middels-stor negativ konsekvens for landskapsbildet. Deponi 5 og 9 har større negativ konsekvens 
knyttet til anleggsfasen og den permanente situasjonen med eksponering mot større lanskapsrom. 
Deponi 3 Skyttmarka og deponi 4 Hellandsnakken rangeres derfor foran deponi 5 Andkilåsen og 
deponi 9 Dalan. 
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Innledning 

 

Bakgrunn 

I vedtatt planprogram fra 14.11.2017 står det følgende 

«Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å 
utarbeide en reguleringsplan for nye deponier og massetak for utbyggingen av E6 i Sørfold. Den 
nye reguleringsplanen gjelder nærmere avgrensede områder på strekningen Helland-Bonå. 
 
Reguleringsplanen skal supplere gjeldende detaljreguleringsplan for strekningen Megården- 
Mørsvikbotn, vedtatt av Sørfold kommune 15.11.2016. Det er et mål at planen vedtas av 
Sørfold kommune, som er planmyndigheten, innen juni 2018. 
 
Formålet med planarbeidet er å øke deponikapasiteten og etablere framtidige masseuttak. 

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 
bygningsloven. Det skal gjennomføres konsekvensutredning etter forskriften for såkalt «ikke 
prissatte konsekvenser».» 

 

Planområdet og beskrivelse av prosjektet 

Planforslaget innehar ni areal for de nye deponier og/eller massetak som skal supplere gjeldene 
reguleringsplan for ny E6 gjennom Sørfold. Deponiforslagene ligger langs dagens E6 på strekingen 
Helland – Bonådalen. Formålet med planen er å øke kapasiteten til deponering av masser langs ny 
vei, samt unngå å deponere i noen av de vedtatte deponiene. Dette grunnet deponienes verdi og 
sårbarhet. Steinmassene som deponeres har en bruksverdi og kan gjenbrukes i fremtiden, det er 
derfor ønskelig å regulere de som masstak der det er mulig. Det er ikke bestemt hvilke av arealene 
som skal være massetak eller deponi. Begge deler vil bli konsekvensutredet der det er mulig.  

 

Alternativer 

I løpet av tidlig planfase har det vært flere alternativer for deponier for overskuddsmasser fra 
vegbyggingen av E6 Sørfold, se egen rapport fra prosess. Planen har etter en silingsprosess ni 
deponier som skal konsekvens utredes.   

Nullalternativ 

Nullalternativet tar utgangspunkt i planlagt situasjon: Ny E6 bygget etter reguleringsplan E6 
Megården-Mørsvikbotn. I planen fra 2016 er det avsatt areal på land og i sjø til permanente 
deponier. Bruk og istandsetting av deponier er vedtatt i bestemmelsenes § 4.2. Ingen av de 
godkjente deponiene er regulert som massetak. 

Bruk av de regulerte deponier fra 2016 avhenger av mengdene nye deponier som blir godkjent i 
denne reguleringsplanen kan ta unna. 0-alternativet er et tiltak med vesentlige negative effekter som 
følge av de godkjente deponiene. Det gjelder særlig for deponiene Nordfjorden og Kvantomoen (ved 
Kvarv). Sjødeponi i Sørfolda må beholdes som en buffer uansett. Dersom nye deponi kan tas i bruk 
som følge av denne planen vil konsekvens sammenlignes mot den konsekvens de samme mengdene 
masse gir ved bruk av allerede godkjente deponier. I denne sammenhengen vil det være deponi 9 
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Dalan som sammen med ett av deponiene 3, 4 eller 5 som kan erstatte godkjent deponi i Nordfjord 
og deponiene 12 Memaurkråga og deponi 15 Stormoen som kan erstatte godkjent deponi 
Kvantomoen i Kvarv.  

Siden deponiene Nordfjord og Kvantomoen er godkjent vil disse inngå i 0-alternativet. Alternativt 
deponi vurderes da opp mot dette. Det betyr at godkjenning av nye deponier kan medføre at 
allerede godkjente deponier kan nulles ut ved reguleringsendring, slik at den negative konsekvensen 
for et nytt godkjent deponi må ses i sammenheng med mulighet for å erstatte godkjent deponi (og 
den negative konsekvensen dette deponiet har).  
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Områder som konsekvensutredes  

Planen består av ni isolerte deponier med adkomstvei der det er nødvendig. 
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Formål 

Formålet med konsekvensutredningen er å avdekke og redegjøre for de virkningene deponiene vil ha 
på landskapsbilde og landskapskarakter i områdene tiltakene ligger. Konsekvensutredningen skal 
også angi avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

Definisjon av tema og influensområde 

Avgrensing av tema 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på 
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet omhandler de visuelle, romlige og estetiske 
kvalitetene i omgivelsene, og hvordan disse endres som følge av foreslåtte tiltak. Temaet tar for seg 
både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves 
sett fra vegen (reiseopplevelsen). Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette 
bylandskapet til det uberørte naturlandskap. 

Begrepet landskap er definert i Den europeiske landskapskonvensjonen og lyder slik: «Landskap betyr 
et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, og samspill mellom, 
naturlige og/eller menneskelig faktor.» 

Definisjonen av landskap er svært vid og inneholder flere perspektiver. I håndboka omhandler tema 
landskapsbilde det visuelle bildet av landskapet, mens folks oppfattelse av landskapet inngår tema 
nærmiljø/friluftsliv. Naturgrunnlaget er behandlet under tema naturmangfold og tema kulturmiljø tar 
for seg de kulturhistoriske sporene i landskapet 
 

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Konsekvensvurderingen er bygget opp etter en tretrinns prosedyre som følger håndbok V712 
Konsekvensanalyse, 2015 
 

o Trinn 1: Verdi, beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av tema innenfor et 
angitt område. 

o Trinn 2: Omfang, vurdering av hvordan og i hvilken grad (positiv/negativ) det angitte 
tiltaket påvirker området. 

o Trinn 3: Konsekvens, vurdering av fordelene og ulempene et definert tiltak vil medføre. 
Konsekvens fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang. 

 
I verdivurderingen er det verdien i sammenligningsåret i nullalternativet som legges til grunn. 
Endringer som følge av vedtatte planer inngår som grunnlag for verdivurderingen. Konsekvensen er 
basert på en syntese av verdi og omfang. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges 
til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som fagutreder foreslår skal omtales som 
avbøtende eller kompenserende tiltak. 
 

Registrering og datagrunnlag 

 
Landskapsvurderinger er gjort på grunnlag av gjentatte befaringer i området, bruk av kart og flyfoto, 
fotografier fra befaring og terrengsnitt. Det er gjennomført befaring i både planområdet, og 
steder med utsikt til det planlagte tiltaket, influensområdet. 
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Følgende deltema er registret: 

o Landformer og terreng 
o Vegetasjon 
o Vann og vassdrag 
o Bebyggelse og tekniske installasjoner 
o Eksisterende inngrep 
o Skala og retning 

 
Enhetlige delområder 
Planområdet er delt inn i enhetlige delområder som defineres som mindre enheter innenfor et større 
sammenhengende landskap (influensområde). Delområdene kan avgrenses og karakteriseres som en 
helhet, og inndelingen blir gjort på grunnlag av likhet i innehold, kjennetegn, karaktertrekk og/eller 
geografiske avgrensinger. Grensen mellom to områder trekkes der skillet i kjennetegnene er størst. 
 
Delområdene kan deles i fem kategorier: 

 Naturområder 

 Naturpregete områder 

 Spredtbygde områder 

 Tettbygde områder 

 Urbane områder 
 
 

Det er utarbeidet verdikart og en skriftlig omtale av hvert delområde fra eksisterende 
konsekvensutredning  for E6 Megården - Mørsvik. Temarapport landskap. Detaljregulering med 
KU,2016, utarbeidet av Asplan Viak 
 

Verdi 

Verdivurderingen tar utgangspunkt i de overnevnte kategoriene. Det er utarbeidet kriterier for hver 
områdetype, se figur under. Utgangspunkt for verdivurderingen er at et område som er typisk eller 
vanlig for stedet har middels verdi. 
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 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturområder 

og 

naturpregete 

områder 

- Områder med 

reduserte visuelle 

kvaliteter 

Områder med visuelle 

kvaliteter som er 

typiske/representative 

for landskapet i et 

større område/region 

- Områder med vanlig 

gode visuelle 

kvaliteter 

- Områder med spesielt 

gode visuelle kvaliteter, 

som er uvanlige i et 

større område/region - 

Områder der landskapet 

er unikt i nasjonal 

sammenheng, herunder 

landskapsvernområder 

Spredtbebygde 

område 

Områder med 

reduserte visuelle 

kvaliteter - Områder 

hvor landskap og 

bebyggelse/anlegg 

til sammen gir et 

mindre godt 

totalinntrykk 

- Områder med 

visuelle kvaliteter som 

er 

typiske/representative 

for landskapet i et 

større område/region 

- Landskap og 

bebyggelse/ anlegg 

med vanlig gode 

visuelle kvaliteter 

Områder med spesielt 

gode visuelle kvaliteter, 

som er uvanlige i et 

større område/region - 

Områder hvor landskap 

og bebyggelse/anlegg 

til sammen gir et 

spesielt godt eller unikt 

totalinntrykk 

Tettbygde og 

urbane 

områder 

- Områder som 

bryter med 

byformen og utgjør 

et mindre godt 

totalinntrykk - 

Områder som har 

reduserte eller 

dårlige visuelle 

kvaliteter eller 

utgjør et mindre 

godt totalinntrykk 

-Områder med vanlig 

gode visuelle 

kvaliteter - Områder 

som er tilpasset 

byformen og gir et 

vanlig godt 

totalinntrykk 

- Områder som 

forsterker byformen og 

utgjør et spesielt godt 

totalinntrykk - Områder 

som har spesielt gode 

visuelle kvaliteter eller 

utgjør et spesielt godt 

totalinntrykk 

Kriterier for verdivurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 

 
 

Omfang 

Omfangsvurderingen er et uttrykk for påvirkning det aktuelle tiltaket har på det enkelte delområde 
sammenlignet med nullalternativet. Påvirkningen kan være positiv eller negativ. Omfanget vurderes 
ut fra en glidende skala fra stort negativt til stor positiv omfang 
 

 

Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 
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Et veganlegg vil påvirke et område gjennom direkte inngrep eller nærføring. Et tiltak vil endre det 
visuelle bildet av landskapet avhengig av:  
 

o Tiltakets lokalisering og linjeføring  
o Tiltakets dimensjon/skala  
o Tiltakets utforming  

 
 Positivt omfang Lite/Intet omfang Negativt omfang 

Tiltakets 

lokalisering og 

linjeføring  

 

-dersom tiltaket framhever 
typiske trekk ved landformen, 
for eksempel ved å tydeliggjøre 
naturlige skiller i landskapet, 
eller at veglinjen rydder opp i 
et ustrukturert område. 

-omfang dersom tiltaket stort 
sett har en visuell forankring i 
landskapet/ stedet 

-dersom et tiltak er dårlig tilpasset 
linjene i landskapet, ikke er 
forankret i landskapets/byens 
former, forårsaker skjemmende sår 
eller deler opp en enhetlig 
terrengform 

Tiltakets 

dimensjon/skala  

 

-i forbindelse med 
reparasjonstiltak som for 
eksempel at tverrsnittet blir 
smalere eller at utflytende 
kryss strammes opp 

 

- dersom tiltaket stort sett står 
i et harmonisk forhold til 
landskapets/ stedets skala 

-dersom et tiltak har en dimensjon 
som ikke harmonerer med skalaen i 
landskapet/ stedet 

Tiltakets utforming 

 

-dersom et vegtiltak er 
utformet med et visuelt uttrykk 
som er tilpasset stedet, 
materialbruken er enhetlig og 
med god kvalitet, eller at 
konstruksjonene er godt 
formgitt og har et uttrykk som 
er tilpasset omgivelsene. 

-dersom tiltakets utforming 
med konstruksjoner og utstyr 
er tilpasset eller underordnet 
omgivelsene  

 

-dersom et vegtiltak har utstyr og 
konstruksjoner med dårlig design 
og/eller lav materialkvalitet, 
inneholder mange ulike elementer 
som er dårlig tilpasset hverandre 
m.m. 

Kriterier for omfangsvurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 

Konsekvens 

Konsekvensene av tiltakene fremkommer ved å sammenstille vurderingene av tiltakets omfang med 
vurderingene av områdets verdi. Jo mer verdifullt det aktuelle området/komponenten er, jo større 
betydning vil inngrepet ha. Konsekvensen er gradert i en 9-delt skala fra meget stor positiv 
konsekvens til meget stor negativ konsekvens i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 (2015). 
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Konsekvensvifte (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015 

Avbøtende og kompenserende tiltak 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Andre 
tiltak som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som avbøtende tiltak. Mulige 
avbøtende tiltak er omtalt for hvert delområde.  
 

 

Hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning. Størst gevinst oppnås ved å unngå eller begrense tiltaket, 
deretter avbøting og som siste utveg kompensering. (Håndbok V712 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2015) 
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Usikkerhet 

Det vil alltid være en usikkerhet i de faglige vurderingene som er gjort. Den viktigste årsaken til 
usikkerhet er kunnskap om verdien eller måten tiltaket påvirker delområdene på. Det kan også være 
usikkerhet i planforslaget. Usikkerhet i verdi- og omfangsvurderingen videreføres til 
konsekvensvurderingen.   

Reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. Denne bør ha en god rytme 
og gi den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået. Kriterier for en god reiseopplevelse kan være: 
rytme, ulike sekvenser med variasjon i opplevelser, samt oppleve landskapets særtrekk. 
Reiseopplevelsen vurderes etter skalaen: Positiv – liten/intet – negativt sammenlignet med 
reiseopplevelsen i nullalternativet.  
Faktorer som påvirker reiseopplevelsen: 
 

o Oversiktlig og lesbart trafikkbilde 
o Framkommelighet 
o Vegens linjeføring 
o Utformingen av sideterrenget 
o Utsyn til natur- og kulturlandskap 
o Variasjoner og sekvenser i opplevelse 
o Fartsgrense 

 

Endring av reiseopplevelsen vil kunne påvirke konsekvensvurderingen både i positiv og negativ 
retning, men vil ikke være utslagsgivende for konsekvensgraden. 
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Overordna beskrivelse av utredningsområdet  

Denne delen av rapporten er hentet fra konsekvensutredningen tilhørende eksisterende 
reguleringsplan utført av Asplan viak, teksten er bearbeidet og tilført noe for å samstemme med 
denne reguleringsplanen. 

Landskapskarakter 

NIJOS (Norsk institutt for skog og landskap) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem for landskap. 
Referansesystemet deler landet inn i 45 landskapsregioner med 444 underregioner (Puschmann 
2005). Inndelingen er basert på store likheter i landskapet, og hver region har sin særegne karakter 
(skogoglandskap.no).  
 
Utredningsområdet faller innenfor landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms som 
karakteriseres av en stor variasjon i fjordlandskapet som spenner over 5 breddegrader. Regionen har 
både glasiale- og alpine fjellformasjoner og mer rolige landformer med større åser, hei og vidde. 
Fjellformasjonene danner ruvende kulisser i bakgrunnen. Den smale strandflaten som ligger som en 
brem mellom fjordene og de bratte fjordsidene har størst kulturpåvirkning. I områder med alpine 
former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred- og vitringsjord er vanlig i bratte lier. Fjordene 
skjærer seg inn i landblokken. I fjordmunningen er løpet gjerne bredt og forgreinet, mens det lenger 
inne ofte er smalt og med godt innsyn til motsatt bredd. Bjørkeskogen dominerer i hele regionen. 
Granplantinger er utbredt og preger flere steder liene med sine rektangulære felt. Tregrensen er lav. 
Dyrka mark finnes på strandflater, i fjordbotner og daler med flat dalbunn. Det er også i disse 
områdene bebyggelsen er konsentrert (NIJOS 2005).  
 
I rapporten Fjordlandskap i Nordland, (Nordland Fylkeskommune 2009) er planområdet gitt verdi C 
«Representative/vanlige forekommende landskap», landskap med vanlig gode opplevelseskvaliteter. 
Rapporten er utarbeidet i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft og småkraftverk. 

 

Landskapstyper i planområdet 

Landskapet i plan- og influensområdet er representativt for landskapsregionen. Leirfjorden, Sørfolda 
og Mørsvikfjorden går inn i landet mellom bratte fjellsider, og med en smal brem langs land for 
bosetning og dyrking. Det er lite bebyggelse mellom Megården og Mørsvik. I det fjerne reiser nakne 
fjelltopper seg, synlige over tett bjørkeskog lenger nede i fjellsidene. Det er flåg og bratte rasutsatte 
fjellsiden mange steder langs fjordene og E6.  
En landskapstype avspeiler regionens vanligste landskapskarakter og er ikke et eget geografisk nivå. 
Landskapstypene beskrives for å utdype og nyansere landskaps-beskrivelsen. Landskapstypene på 
strekningen varierer og skifter innenfor korte avstander. 
 
 Landskapet innenfor plan og influensområdet kan deles inn i seks kategorier:  
 
Fjordlandskap 
Leirfjorden og Sørfolda er de store fjordene som går inn i planområdet. Leirfjorden går nordøstover 
mot Sørfjorden og Sørfolda sørøstover mot Megården. Fjordene møtes ved Styrkesnes og går samlet 
vestover mot havet. Særlig har Leirfjorden et definert løp med jevne og bratte fjellsider. Det er utsikt 
til motsatt bredd, slik at veg langs fjorden er synlig fra den andre fjordsiden. Sørfolda har et bredere 
og mer forgreinet løp. Vegen følger fjorden helt inn i fjordbotn og ut igjen.  
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T.v. Småbåthavnen i Megården innerst i Tørrfjorden som munner ut i Sørfolda.  

T.h. Den brede Leirfjorden sett mot vest fra Kjeldvika. Veg til Styrkesnes er synlig på den andre siden av fjorden. 

 

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

  

T.v. Starten på den smale dalen overfor Sommerset hvor E6 går i dag.  

T.h. Tømmer er brakt med til fylkesvegen som går gjennom Bonådalen. 

 

Fjellandskap 
Fjellene i området er markerte og godt synlig fra vegstrekningene. Tregrensen er lav og de grå 
fjellsidene er markerte i landskapet. Mange fjellsider er bratte med botner og skarpe fjelltopper. 
Særlig i den nordre del fra Leirfjorden til Mørsvik er fjellmassivet med Stauren (1219 moh.), 
Grønfjellet (807) og Blåfjellet (1000 moh.) dominerende  
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T.v. Det markerte grå Blåfjellet med høyeste topp på 1000 moh. ruver over Horndalsvatnet.  

T.h. Fjellområdet mellom Horndalsvatnet og Eiavatnet. Eiavatnet i midten av bildet. 

 

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

  

T.v. Det store Horndalsvatnet sett mot nord.  

T.h. Fra nordre del av Gyltvikvatnet. E6 går tett på strandsonen. 

 

Jordbrukslandskap 
Jordbrukslandskap finnes det lite av i området. Langs fjordene finnes det mindre bygder der det 
drives jordbruk, som i Megården, på Kvarv og på Engan/Ørnes som også er et verdifullt 
kulturlandskap. Mindre jordbruksareal finnes spredt langs vassdragene. 
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T.v. Dyrkamark nord for Gyltvikvatnet inn mot Kvarv.  

T. h. Bygda Engan/Ørnes har et vakkert kulturlandskap. Her på nordsiden av Leirfjorden ligger der mange gårder. 

 
Tettsted/bebyggelse.  
Det er lite bebyggelse på strekningen mellom Megården og Mørsvik. Lange strekninger er øde uten 
hus. Konsentrasjoner av hus og gårder finner vi i Megården, Kvarv, langs Leirfjorden, Engan/Ørnes, 
Leirfjordgård, i Bonnådalen og i Mørsvikbotn.  
 

  

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

I vedtatt reguleringsplan for vegprosjekt E6 Megården – Mørsvik er det utarbeidet en 
konsekvensutredning for tema landskap. Konsekvensutredningen er utarbeidet av Asplan Viak for 
statens vegvesen.  

For det videre arbeidet med konsekvensutredning av deponier for masser fra vegbyggingen vil denne 
rapporten bygge videre på det arbeidet som er gjort i konsekvensutredningen for selve vegtraseen da 
de to planene tilhører samme prosjekt og tiltak som dekker samme områder i Sørfold. 

 

Registreringskategorier og delområder er hentet fra tidligere konsekvensutredning. 
 
Landskapstemaet består av følgende registreringskategorier, jf. håndbok V712 som grunnlag for 
inndeling i delområder:  
 
• Naturområder er strekninger/områder hvor det kun er vegen som går gjennom et «uberørt» 
landskap. 
• Naturpregede områder er strekninger/områder hvor «uberørt» natur setter sitt preg, men som 
også har elementer av tekniske anlegg og bebyggelse. Dette er kategorien som det finnes mest av 
innenfor plan- og influensområdet, og kjennetegnes med E6 og spredt bebyggelse i «uberørt» natur.  
 
• Spredtbygde områder finnes langs E6 i mindre grender som Megården.  
 
• Tettbygde og urbane områder er kategorier som ikke benyttes her.  
 
Innenfor kategoriene finnes det delområder som kan avgrenses og karakteriseres som en helhet. 
Delområdene har fremtredende karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen av 
området. Planområdet er inndelt i fem delområder som ikke er tilstøtende hverandre. For omtale av 
delområdene som ikke er nevnt her se KU 2016.  
 
Delområde 0: Helland - Andkilen, Spredtbygd område 
Delområde 1: Megården, spredtbygd område  
Delområde 2: Tørrfjorden, naturpreget område 
Delområde 4: Gyltvikelva - Kvarv, naturpreget område  
Delområde 5: Aspfjorden, spredtbygd område  
Delområde 6: Leirfjorden (Kalvika – Sommerset), naturpreget område 
Delområde 8: Storheia, naturpreget område 
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Verdikart for deltema landskap 
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Delområder og verdivurdering 

Delområde 0 Helland – Andkilen spredtbygd område 

Fra Helland i sør til Tørrfjordelva i nord går det et dalføre mellom Middagsfjellet og Buviknakken. 
Dalsidene og dalbunnen er skogkledde med løvskog og barskog, løvskogen er dominerende med 
noen felter barskog som bryter opp. I dalbunnen er det flere større områder med myr som ikke er 
skogkledd som gir åpne rom i landskapet. Dalføret har hellende terreng mot sør og nord fra 
Andkilnakken som deler dalen visuelt i to. Den sørlige delen som heller mot Helland er bred og 
mindre variert i terrenget enn den nordlige delen av dalen. Mot nord så åpner dalen seg mot 
Tørrfjordelva og har flere mindre åser og koller. Fjellene i nord, Lappfjellet og Tverrfjellet, rammer 
inn dalen.  I dalbunnen går det to veger, E6 og en kommunalveg. I dalføret ligger bebyggelsen spredt 
på Helland og Andkilen, og langs vegen ved Høystakken og Heggskogen. På Helland og Andkilen 
nærmest fjorden og elva er det dyrkaareal og beiteområder, kulturlandskapet preger området her.  
Ved Andkilen er det et eksisterende større deponi, Elkemdeponiet. 

Liten  Middels   Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  
                                      ▲  

Verdivurdering: Middel verdi  
 
Utslagsgivende for vurderingen er variasjonen gjennom dalføret med skogkledde dalsider og dalbunn 
som brytes opp av myrområder, vann og kulturlandskap. Delområdet er ikke unikt i kommunen 
landskapsmessig. Men det bor en del folk her som gjør at dette er hverdagslandskapet til flere. 
Deponiområdet til Elkem trekker ned verdien på landskapet i dalbunnen, da det fremstår som et 
større permanent inngrep. 
 
I delområde Helland – Andkilen er det tre deponier som konsekvens utredes, Deponi 3 Skyttmarka på  
Helland øst for E6, Deponi 4 Hellandsnakken og Deponi 5 Andkilåsen øst for Elkemdeponiet. 

 
 

Delområde 1 Megården spredtbygd område 

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

 

Liten  Middels  Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  

    ▲  

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

I delområde Megården er det et deponi som konsekvens utredes, deponi 23 Steinbakkan. 

 

Delområde 2 Tørrfjorden naturpreget område 

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

 

Liten  Middels  Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  
 
                                                  ▲  

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

I delområde Tørrfjorden er det et deponi som konsekvens utredes, deponi 9 Dalan. 

 

Delområde 4 Gyltvikelva - Kvarv naturpreget område 

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

Liten  Middels  Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  
                                   ▲  

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

I delområdet er det et deponi som konsekvens utredes, deponi 12 Memaurkråga. 

 

Delområde 5 Aspfjorden spredtbygd område 

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

 

Liten  Middels  Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  
                                      ▲  
 

Verdivurdering: Middels  
 
Utslagsgivende for vurderingen er de bratte fjellsidene som omkranser den smale fjordenden og som 
sammen med tunnelstrekningene gir en dramatisk landskapsopplevelse.  
Reise- og kjøreopplevelse: Kryssområdet oppleves som uryddig og kommer brått på mellom to trange 
tunneler. Det er også en tredje kort tunnel som bryter utsikten mot fjorden. Mellom tunnelene får 
den reisene et kort glimt av Aspfjorden. Dersom man vil svinge av, bør man være forberedt. 

I delområde Aspfjorden er det ett deponi som konsekvens utredes deponi 15 Stormoen. 

 

Delområde 6 Leirfjorden (Kalvika – Sommerset) naturpreget område 

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

 

Langs Leirfjorden på den smale landbremmen ligger flere småbruk med naust i Fjæra. Berrflogtunnelen går oå deler av 
strekningen der det bratte Berffloget stuper i fjorden. 

 

Liten  Middels  Stor  
|-------------------|----------------|----------------|  
                                                    ▲  

 

Verdivurdering: Stor 

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

Reise og kjøreopplevelse: 

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

I delområde Leirfjorden (Kalvika –Sommerset) er det ett deponi som konsekvens utredes, deponi 18 
Moan. 

 

Delområde 8 Storheia naturpreget område 

Storheia danner skille mellom Bonådalen og Leirfjordgård. Den 278 meter høye kollen er bratt ned 
mot Bonåsjøen og slakere i liene ned mot Lerifjordgård og Kalovika. I Leifjordgård ligger 
gårdsbebyggelen i lien og naust ved fjorden. Fylkesvegen går gjennom kulturlandskapet, svinger seg 
oppover i Lien og over Storheia. Selve Storheia er kledd med granfelt og lauvskaog. 

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

Verdivurdering : Middels til stor 

Utslagsgivende for vurderingen er kulturlandskapet langs fjorden. 

Reise- og kjøreopplevelse: det er en vakker strekning langs fjorden og opp de bratte svingene fra 
Leirfjordgård. Utsikten over fjorden og kulturlandskapet gir en positiv reiseopplevelse. De bratte 
svingene kan oppleves noe utfordrende å kjøre. 

 

I delområde Storheia er det ett deponi/massetak som konsekvens utredes deponi 17 Tverrdalen. 

 

Omfangs – og konsekvensutredning 

Anleggsfase 

For tema landskapsbilde er konsekvenser i anleggsperioden først og fremst knyttet til synlighet, nær- 
og fjernvirkning av området hvor anleggsarbeidet foregår. I anleggsfasen kan store deler av arealet 
innfor plangrensen bli berørt av anleggsarbeid. Vegetasjon i planområdene vil bli fjernet og 
deponiene vil ligge åpne til deponeringen er ferdig avsluttet.  

Det skal i denne utredningen vurderes om hvilke av de foreslåtte deponiområdene som er best egnet 
for permanent deponering og hvilke som er bedre egnet som massetak. Massetak er ønskelig for å ha 
tilgang til steinressursene som blir lagret til andre formål i fremtiden. Frem til områdene som er 
foreslått for masselagring vil det anlegges en adkomstveg, denne er permanent der det er massetak, 
mot der det er permanente deponier vil den tilbakeføres til natur. I anleggsperioden vil de benyttede 
områdene se svært dramatisk ut, og konsekvensene i anleggsfasen vi være betydelig større enn de 
permanente konsekvensene. Dette gjelder dersom istandsetting med god terrengbearbeiding og 
revegetering lykkes. 

 

Alternativer 

I foreslått plan er det ni foreslåtte deponier. Innenfor hvert delområde varierer det mellom ett til 
flere foreslåtte deponier. Konsekvensen av å ha flere små deponier mot å ha færre større deponier 
vil ikke bli konsekvensutredet i denne delen. Deponiene vil her bli vurdert som isolerte tiltak og 
hvordan det påvirker landskapsbildet. Avslutningsvis vektes de ulike forslagene mot hverandre, for 
en videre tilrådning for hva som er best egnet løsning med hensyn til landskapsbildet og ønsket 
deponeringskapasitet. 

Det er her valgt å ha en mer detaljert beskrivelse av deponiområdene innenfor delområdene for å 
visualisere tiltakene og konsekvensene av disse best mulig. 
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Deponier som er foreslått i planprogrammet vist i kart 
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Deponi 3 Skyttmarka 

 

Deponi tre er i utkanten av Skyttmarkmyra på Helland. Deponiet har adkomstveg fra E6 på en 
eksisterende skogsveg. Deponiet strekker seg langsmed foten til Røyrskogheia. Vegetasjonen i 
området er løvskog og barskog som omkranser myrene og strekker seg oppover i fjellsiden. Det er 
plantet gran i større felt, hvor enkelte områder er hogd.  

Deponiområdet er eksponert mot E6 og vil være synlig i landskapet da det ligger åpent til i 
dalbunnen. Områdets tålegrense er middels da det er eksisterende inngrep og installasjoner i 
landskapet som høyspent og skogsdrift. Sårbarheten til landskapet er lav-middels, myrene som 
preger landskapsbildet er sårbare for større inngrep. Planlagt deponi ligger i randsonen til myrene på 
Skyttmarkmyra. 

Planlagt deponering bryter ikke fjellsilhuettene som rammer inn dalen. Deponier ligger langs foten av 
fjellet, areal som i dag er skogkledd. Forutsatt at deponiet blir formet naturlig mot fjellsiden, 
revegetert med stedegne masser og at deponeringen påfører området inn mot deponiet minimalt 
med inngrep, vil deponiet være en mindre endering i landskapsbildet og i delområdet. 

Reiseopplevelse 

Vil vises fra vegen men ikke forringe reiseopplevelsen, ved god restaureringsevne i tilbakelagte 
masser vil deponiet være grønt. Randvegetasjonen langs E6 vil hindrer innsyn mot deponiet 

Omfangsvurdering 

Deponiet på Skyttmarka er tilpasset terrenget og visuelt forankret i landskapet. Dimensjonen på 
deponiet forholder seg til skalaen til landskapselementer i nærheten og er stort sett i harmoni. 
Utformingen av deponiet er tilpasset omgivelsene med istandsetting av deponiet så det får et likt 
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uttrykk som tilstøtende areal og en terrengforming så det møter terrenget naturlikt og glir godt inn i 
landskapet det er en del av. 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg                 0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------|----------------|-------▲---------|---------------|----------------|---------------|omfang  

 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til lite 
negativt omfang. Dette gir en liten negativ konsekvens for deponi Skyttmarka. 

 

 

Deponi 4 Hellandsnakken 

 

Deponi 4 er en del av dallandskapet i delområde Helland – Andkilen. Deponiet ligger rett nord for 
Andkilnakken i hellende terreng mot Elkem deponiet. Deponiet ligger parallelt med E6. Langs vegen 
ligger det en bolig med uthus som er nærmeste nabo til deponiet. Arealet for deponering ligger mot 
en naturlig skrent som går sør –nord. Deponiet er tenkt fylt opp mot denne skrenten, opp til 
skrentens topp og utover i ei flate som heller ned mot eksisterende terreng. Området er i dag dekket 
av voksen skog. 

Deponiområdet er i dag ikke godt synlig fra omkringliggende områder, grunnet vegetasjonen som 
dekker hele lisiden som deponiområdet er en del av. Når deponeringen er i gang vil det være et 
synlig sår som vil vises mot nord.  

I delområdet er det et eksisterende deponi i dalbunnen, Elkemdeponiet. Den totale mengden 
inngrep i området vil være høy hvis ikke deponi 4 blir godt istandsatt.  
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Omfangsvurdering 

Deponiet på Hellandsnakken er lokalisert i lisiden mot en skrent og vil ved tilpasning til terrenget gli 
godt inn i omgivelsene. Dimensjon på deponiet står i forhold til lisidens areal og endrer ikke dens 
karakter. Utformingen av deponiet er foreslått som en flate med hellende terreng mot lisiden. Det 
nye terrenget formes natrulikt og revegeteres. Ved en eventuell dårlig tilpasning og istandsetting så 
vil deponiet bli sett i sammenheng med Elkem deponiet som er et større sår i landskapsbildet, dette 
vil gi økt negativt omfang 

 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg                 0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------|----------------▲----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  

 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til lite 
negativt omfang. Dette gir en liten negativ konsekvens for deponi 4 Hellandsnakken. 
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Deponi 5 Andkilåsen, øst for Elkemdeponiet 

 

 

Deponi 5 ligger på nordsiden i llisiden til Andkilåsen. Andkilåsen stekker seg fra foten av 
Andkilnakken i sør mot Ankjelvatnet i nordøst. Deponiet ligger på ei skogkledd flate på åsen med noe 
myr. Omrkringliggende areal er dyrkamark, løv- og barskog. Deponiet er avgrenset av det hellende 
terrenget ned mot Andkilen, vegen og beiteområdene. Flaten deponiet ligger på vil ved deponering 
bli hevet og istandsatt lik omkringliggende arealer. Deponiet ligger lavere enn det høyeste punktet på 
Andkilåsen. Deponiet vil være godt synlig for bebyggelsen på Andkilen og fra den andre siden av 
Tørrfjordelva. Deponiet skaper en ny terrengform i lisiden som vender mot disse områdene samt at 
det ligger høyere enn bebyggelsen uten noen visuell hinder mellom. 

Adkomsten til deponiet er på eksisterende veg. Den kommunale vegen fra E6 mot Andkilen må 
muligens oppgraderes noe for å tåle den økte trafikken. 

 

Omfangsvurdering 

Deponiet er forankret i en eksisterende landskapsform og fyller opp denne med masser.  Deponiet vil 
endre landskapsformen noe og dette er godt synlig mot bebyggelsen på den andre siden av elven. 
Deponiet bryter ikke silhuetten til landskapsformen på avstand men de som bor nære deponiet vil få 
den endret silhuett av den nærmeste delen av åsen. Deponiet forholder seg til områdets dimensjon 
og skala, det hellende terrenget ned mot nord –vest kan bli vanskelig å istandsette godt. 
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Stort neg.   Middels neg. Lite neg.  0         Lite pos.   Middels pos. Stort pos.  

|----------|----▲----|--------|---------|----------|---------| omfang 

 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for permanent situasjon for 
deponi 5 Ankilåsen. 

 

 

Deponi 23 Steinbakk, ved Megården 

 

Deponi 23 ligger på Steinbakk i et gammelt grustak. Steinbakk ligger nord for Tørrfjordelva og har 
bebyggelse langsmed den kommunale vegen. Det tidligere grustaket ligger i bakkant av bebyggelsen i 
foten av lisiden. Området er i dag gjengrodd med kratt og omkringliggende areal er skogkledd med 
løvskog.  I grensen til deponiet går det en traktorveg opp til de ovenliggende myr- og 
utmarksområdene. Traktorvegen er tenkt brukt som adkomstveg til deponiet, den samme vegen er 
også adkomstveg til flere boliger.  Grustaket er et sår i terrenget, men det er godt gjengrodd så 
grustaket utgjør ikke et vesentlig sår i landskapet i dag.  

Omfangsvurdering 

Deponiet er en igjenfylling av et avsluttet grustak, massene blir lagt i deponiet slik at terrenget som 
var her før grustaket gjenskapes. Dimensjonen og skalaen er her en tidligere naturlig form og bryter 
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ikke med linjeføringen eller skalaen i delområdet. En istandsetting av området etter endt deponering 
er her viktig da området grenser til bebyggelse og er eksponert ut mot. 

Deponiet kan reparere et eksisterende inngrep i terrenget.   

 

 

Stort neg.   Middels neg. Lite neg.        0    Lite pos.   Middels pos.  Stort pos.  

|----------|--------|----▲----|---------|----------|---------| omfang 

 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha stor verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til lite 
negativt omfang. Dette gir en liten negativ konsekvens for det permanente tiltaket til deponi 23 
Steinbakk 

 

Deponi 9 Dalen, Torkeleng 
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Deponi 9 ligger i fjellsiden over Torkeleng ved Tørrfjorden. I det hellende terrenget er det 
langsgående daler, flatere partier som lager søkk i fjellsiden. Deponiet ligger i på ei slik flate som har 
navnet Dalen. Området er løvskogkledd med et barskogfelt rett over Torkeleng.  Ned fjellsiden går 
det en bekk som meandrerer ned fjellsiden, gjennom Dalen før det munner ut i Tørrfjorden ved 
Torkeleng. Bebyggelsen ligger langsmed E6 med flest bygg på Torkeleng. Kraftledningen går langs E6.    

Omfangsvurdering 

Deponiet fyller opp eksisterende terrengsøkk og former nye masser godt inn mot lisiden, etter 
istandsetting vil ikke deponiene gjøre en større vesentlig endring i landskapsbildet. Deponiet 
avgrenses naturlig av terrengformene og bryter ikke linjer eller skalaen i landskapet. Lisiden vil 
muligens være noe grønnere når deponiet er istandsatt og revegetert da noe av det blotte fjellet vil 
forsvinne.  

Adkomstvegen opp til deponiet gir store utslag i terrenget på grunn av at lisiden er veldig bratt. 
Adkomstvegen vil derfor gi et stort inngrep lisiden som er eksponert ut i landskapsrommet 
Tørrfjorden. Inngrepene med å etablere en adkomstveg her vil mest sannsynligvis gi permanente sår i 
terrenget. Vegen vil også trolig bli liggende for å kunne brukes som adkomst til utmark da dagens 
traktorveg blir erstattet med denne.  

 

Reiseopplevelse 

Opplevelsen fra ny E6 trase over Tørrfjorden med tunnelinnslag på Torkeleng. Deponiet vil ligge i 
overkant av tunnelportalen og adkomstvegen vil ligge øst for tunnelportalen. Fra brua vil inngrepet 
være godt synlig for reisende nordover da det omkranser tunnelportalen.  For reisende langs dagens 
E6 vil deponiet endre reiseopplevelsen noe da det er eksponert mot den andre siden av fjorden. 



39 

 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |---------▲-------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  

 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels – stor verdi og omfanget av tiltaket deponi 9 
Dalan er vurdert til middels - stort negativt omfang. Dette gir en middels - stor negativ konsekvens. 

 

Deponi 12 Memaurkråga, nord for Gyltvikvatnet øst for E6 

Området ligger på Gyltvikmoen i fjellfoten av Gyltvikfjellet. Området er et slakere parti som strekker 
seg mellom Knubben - Bukkhola og Kråktuva. Partiet ligger noe høyere enn dalføret gjennom 
delområdet. Terrenget er her småkupert med vegetasjon bestående av løvskog og noen felt av 
plantet barskog. Området har noen mindre myrer og flere bekker og - elver som går ned fra fjellsiden 
og meandrer gjennom området ned til Gyltvikelva.  

Området er ikke spesielt eksponert for omgivelsene som er lavere da det er tett vegetasjon i 
området. Området er godt synlig fra omkringliggende høyder og bebyggelsen på andre siden av 
dalføret. Området har middels tåleevne og sårbarhet da det ikke er en unik landskapstype her og 
inngrep kan istandsettes slik at det ser tilnærmet likt ut etter på. 

Området er egnet for deponering hvis det tas hensyn til landskapets karakter og eksponering av 
deponiet. 

Et massetak her er tenkt med adkomst fra E6. Massetaket er tenkt skjermet for innsyn fra E6 og 
bebyggelsen i dalen ved å ha en vegetasjonsbuffer og en voll som visuell skjerm.  

I området er det eksisterende inngrep i landskapet med skogsveier og plantefelt. 

Adkomst til deponiet er fra E6. 
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Deponi 12 del 1 

 

Omfangsvurdering – deponi 

Deponiet ligger på slakt hellende terreng ned mot E6. Deponiet er naturlig avgrenset mot elven og 
dens sideareal, eleven kommer ned fra lisiden og renner mot dalbunnen. Deponiet bryter ikke linjene 
i landskapet men endrer mindre terrengformer og gjør området mindre variert.  Dimensjonen på 
deponiet bryter ikke med skalaen i landskapet, men størrelsen på deponiet er stor i mengde og areal, 
og god tilpasning til terrenget er svært viktig. 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------|--------▲--------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket deponi 12 del 1 
Memaurkråga er vurdert til liten - middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens. 

 

Omfangsvurdering – massetak 

Massene vil bli deponert som ved deponi. Et massetak vil medføre et inngrep som ikke er istandsatt 
og gir et sår i landskapet over lengre tid. Avbøtende tiltak vil gi mindre negativt omfang. 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 



41 

 

 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  

 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket massetak 12 del 1 
Memaurkråga er vurdert til middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens. 

Deponi 12 del 2 

 

 

Omfangsvurdering 

Deponi 12 del 2 ligger høyere i terrenget enn del 1. Terrenget er her noe mer småkupert og hellende. 
Deponiet grenser mot to elver som kommer ned lisiden og en elv renner gjennom deponiet. 
Deponiet hever terrenget her og lager en jevnere overflate. Dimensjonen på deponiet bryter ikke 
skalaen i landskapet. Ved istandsetting og forming av deponiet er det vesentlig at deponi 1 og 2 blir 
sett i sammenheng og at de skaper en ny grønn flate som fot for lisiden. 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket deponi 12 del 2 er 
vurdert til middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens. 
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Deponi 15 Stormoen, utvidelse regulert deponi  

 

Deponi 15 Stormoen ligger øst for E6 ved Aspfjordtunnelen.  Området er ei flate inn mot et stigende 
terreng som er lisidene til Storhammaren og Innerfjellet. På selve flaten er vegetasjonen barskog og i 
lisidene og nordover i området er det løvskog. I området er det flere tekniske inngrep i landskapet 
som dagens E6 med stopplomme og tekniske bygg, kraftverket og høyspenttrase. Deponiet ligger bak 
planlagt tunnelpåhugg for ny E6 gjennom Sørfold. Adkomstvegen opp til deponiet vil gå opp i 
terrenget mest sannsynlig på portalens høyre side. 

Deponiet er et inngrep i landskapet, plasseringen gjør at tiltaket ikke er av vesentlig betydning da 
område har eksisterende tekniske installasjoner og veger i nærheten. Deponiet bygger videre på 
terrengformen -  ei flate som heves opp, deponiet vil endre landskapsformen til foten av lisiden . 
Deponiet er stort og massene vil heve dagens terreng vesentlig. Området er lite eksponert ut mot 
omkringliggende areal, men vil være godt synlig fra høydene omkring og når du kjører nordover og 
har innsyn rett i deponiområdet. Deponiet bryter ikke viktige landskapslinjer i delområdet. 
Dimensjonen til deponiet er stor og vil være synlig i området, men deponiet bryter ikke skalaen i 
landskapet, det forholder seg til eksisterende terreng og avgrenses mot elveløpet og turstien. 

Reiseopplevelse: 

Deponiet vil frem til det er istandsatt være et sår i landskapet som påvirker reiseopplevelsen på dette 
punktet. Hvis deponiet blir utnyttet maks så vil det virke massivt, og være med å ramme inn 
tunnelportalen og kan gi negativ effekt på reiseopplevelsen. Området vil ha mange tekniske inngrep 
samlet på et relativt lite område. 
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Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: Delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for deponi 15 Stormoen. 

 

Vurdering av massetak på Stormoen 

Omfangsvurdering  

Massene vil bli deponert på samme måte som ved deponi. Adkomstvegen opp til massetaket vil være 
en permanent veg, i motsetning til ved et deponi hvor den fjernes og istandsettes etter endt 
deponering. Massetaket vil være et åpent sår i landskapet under drift, den sørlige delen av 
massetaket er mer eksponert ut mot dalføret enn resten av massetaket.  

 
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels - stort negativt omfang. Dette gir en konsekvens middels negativ konsekvens. 

 

 

Deponi 17 Tverrdalen, Bonå 
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Deponi 17 ligger i Tverrdalen  på Kvantosletta. Deponiet grenser mot Tverrelva i sør og øst. Mot nord 
ligger deponiet i foten av Steinmofjellet, fjellsiden stiger bratt på opp fra deponiet. Dalføret er i dag 
en skogkledd liside, men vegetasjonen er noe glissen på Kvantosletta.  Gjennom Tverrdalen er det 
tekniske inngrep med høyspent og fylkesvegen.  

Deponiet ligger i et dalføre som er trangt og deler seg opp i flere elvedaler og sidedaler. Kvantosletta 
ligger i bunnen av Tverrdalen og er godt skjermet fra det store landskapsrommet i Leirfjorden. I selve 
Tverrdalen vil deponiet gjøre endringer da det vil være godt synlig inne i dalen og fra 
omkringliggende høyder. Etter endt istandsetting vil deponiet være mindre synlig i området. 
Deponiet vil endre dalbunnen og skalaen er her stor i forhold til dalbunnen. Deponiet bryter ikke 
linjene i landskapet og utformingen er lik dagens terreng. 

Reiseopplevelse 

Gjennom Tverrdalen går ny E6 på bru fra tunnelen gjennom Storheia til et nytt tunnelpåhugg på 
Hanisletta. Deponiet vil fra ny E6 ikke påvirke reiseopplevelse stort. Fra fylkesvegen vil 
reiseopplevelsen endres med både deponiet og den nye vegen som vil tilføre nye inngrep i et dalføre 
uten større inngrep i dag. 

 
Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for deponi 17 Tverrdalen. 

 

Vurdering av massetak Tverrdalen 

Et massetak i Tverrdalen vil ikke være eksponert ut til større landskapsrom og fjernvirkningen vil 
være begrenset. For delområdet er et massetak her en vesentlig endring i området som er negativt 
for landskapsbildet. Området vil istandsettes etter bruk til deponering. Når området eventuelt åpnes 
for massetak vil det medføre et åpent sår i landskapet frem til det istandsettes. 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------|▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha middels verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til 
middels negativt omfang. Dette gir en middels negativ konsekvens for massetak 17 Tverrdalen 
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Deponi 18 Moan 

 

 

Deponiet 18 ligger i et terrengsøkk - elvedal som strekker seg fra Moan i vest opp i Trollhola i øst. I 
bunnen av terrenget ligger det ei elv. Terrenget stiger bratt på opp begge sider i Trollhøla opp mot 
Kannklubben og Sommersettinden, mot øst på Moan åpner det seg opp. Lisiden til Sommersettinden 
og E6 rammer inn deponiet. E6 ligger nord for deponiet frem til tunnelpåhugget. 

Deponiet fyller opp elvedalen - terrengformen, massene  hever terrenget opp i dalbunnen fra 
Trollhola ned til Moan. På Moan heves terrenget opp til vegens høyde og  legges opp mot lisiden i 
sør. Det nye terrenget  vil ikke endre landskapsbildet vesentlig, de markerte landformene er urørte, 
landskapslinjer blir ikke brutt og deponiet har en skala som er underordnet den generelle skalaen i 
landskapet. Deponiet vil være et stort åpent sår i området frem til det blir istandsatt. 

Eksponering til deponiet er liten mot landskapsrommet Leirfjorden grunnet at det ligger i et 
terrengsøkk bak Kannklubben som gjør det lite synlig. Selve terrengsøkket er godt synlig fra andre 
siden av fjorden og en god terrengforming og istandsetting for å dempe inngrepet er viktig. 

Reiseopplevelsen på strekningen vil bli noe forringet hvis deponiet blir stående åpent, da det er et 
stort deponi med en stor overflate som vil være godt synlig. I dag er elvedalen et noe dramatisk 
innslag på reisen som går tapt med deponering her. 

 

 

 



46 

 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------|--------▲--------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha stor verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til liten -
middels negativt omfang. Dette gir middels negativ konsekvens. 

Vurdering av massetak - Moan 

Påvirkning på landskapsbildet 

Det er i vurderingen lagt til grunn at massetaket vil være i en begrenset område av deponiet og at 
massetaket vil istandsettes fortløpende under drift. Et massetak på Moan vil være synlig for de 
reisene og fra fjorden. Deponiet – massetaket er noe skjult da det ligger i en elvedal og et massetaket 
her vil ikke endre landskapsbildet vesentlig negativt. 

 

Stort neg.  Middels neg.  Lite neg              0             Lite pos.       Middels pos.   Stort pos. 
 |----------------▲----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|omfang  
 

Konsekvens: delområdet er vurdert til å ha stor verdi og omfanget av tiltaket er vurdert til middels 
negativt omfang. Dette gir en konsekvens middels – stor negativ konsekvens. 

 

Sammenstilling med rangering av alternativ  

 
Konsekvensvurdering for landskapsbilde 

Deponi 
Konsekvens 

Deponi 

Konsekvens 

Anleggsfase 

Konsekvens 

Massetak 

3 Skyttmarka -  - - Ikke utredet 

4 Hellandsnakken - - - Ikke utredet 

5 Andkilåsen - - - - Ikke utredet 

9 Dalan  - -/- - - - - /- - - Ikke utredet 

12 Memaurkråga  - -  - - / - - - - - / - - - 

15 Stormoen - /- - - -  - - 

17 Tverrdalen   - /- - - -  - -  

18 Moan  - - -  - - / - - - 

23 Steinbakkan  - - Ikke utredet 
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Rangering 

På grunn av lokalisering av tunnelene som er vedtatt, og at avstand fra tunnelpåhogg til deponi øker 
drivstofforbruk (kostnader og klimagassutslipp), ser en på alternative deponi innenfor seksjoner eller 
delområder. Det er ikke relevant å rangere alle deponiene her sammen fordi avstanden mellom dem 
er stor, og realistisk sett vil bli brukt til deponering av masser fra nærliggende tunneler. 
 
Seksjon/delområde nord for Leirfjord 
Her er det bare Tverrdalen som er utredet. Det er allerede godkjent som deponi. Det er søkt etter 
mulige deponi i tidligere fase uten at andre gunstige plasseringer er funnet. Deponiet i Tverrdalen har 
middels negativt omfang. Sett i forhold til deltema landskap ligger deponiet godt skjermet, det er 
også avgrenset betydelig i omfang fra eksisterende reguleringsplan som er positivt for 
landskapsbilde. 
 
Seksjon/delområde Kvarv 
Deponi 15 Stormoen er mindre eksponert ut i dalføret enn deponi 12 Memaurkråga. Men 
kapasiteten er ikke stor nok til å ta massene fra tunnelen mot Kalvika og tunnelen fra Gyltvikvatnet til 
Torkileng. Dersom massene kan håndteres slik at deponibehovet går ned her vil det være gunstig å 
velge deponi 15. Uansett bør deponi 15 utnyttes best mulig uten at landskapsbildet forringes mer 
enn antatt slik at behovet for masser til deponi 12 Memaurkråga går ned. 
 
Seksjon/delområde Nordfjord - Megården 
Deponi 3 Skyttmarka og 4 Hellandsnakken har liten negativ konsekvens, deponi 5 Andkilåsen middels 
negativ konsekvens og deponi 9 Dalan middels-stor negativ konsekvens for landskapsbildet. 
Deponiene Andkilåsen og Dalan har større negativ konsekvens knyttet til anleggsfasen og den 
permanente situasjonen med eksponering mot større lanskapsrom og for reiseopplevelsen. 
Deponiene Skyttmarka og Hellandsnakken rangeres derfor foran deponiene Andkilåsen og Dalan. 
 

 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak føres gjerne inn i en Ytre Miljøplan siden dette er spesielle moment som normalt 
ikke blir fullt ut håndtert/detaljert gjennom reguleringsplankart og tilhørende bestemmelser. 
Avbøtende tiltak må konkretiseres i neste planfase, dvs. prosjektering og konkurransegrunnlag.  

Generelt som avbøtende tiltak for alle deponiene og massetakene er utarbeidelse av bruks- og 
istandsettingsplan for alle tiltakene.  

Deponerte masser gis et nytt terreng som er mest mulig naturlikt og formes godt inn mot tilstøtende 
terreng. Overflaten til deponerte masser gis et uttrykk som ser naturlig ut. Tiltakene som er 
konsekvensutredet er med maks oppfylling av områdene, det er avbøtende å redusere mengden 
masser som deponeres for å få en bedre landskapstilpasning av massene. 

Alle deponiene og massetakene revegeteres med stedegne masser som skaves av før områdene 
anvendes og tilbakeføres etter endt deponering. Der det ikke er nok vekstmasser kan det tilføres fra 
andre steder i anlegget, eventuelt brukes ugrasfri jord som legges utover og man får naturlig 
innvandring av stedegne arter fremfor innføring av nye frøblandinger.  

Alle tiltakene i planene er i direkte berøring med bekkedaler og elver eller grenser mot disse. Vann er 
et viktig landskapselement. Det anbefales å holde god avstand til bekker og elver og bevare et 
vegetasjonsbelte mellom vannstrengene og deponerte masser. Der man gjør direkte inngrep i 
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bekkedaler som i deponiet på Moan legges bekken-elven på toppen av deponiet etter endt 
deponering. 

Ras og skredsikringstiltak gjøres skånsomt der det trengs og fjernes når behovet ikke er der mer. 
Adkomstveier til deponi og massetak legges slik at de unngår større terrenginngrep som gir sår i 
omgivelsene. 

Vegetasjonsbelter langs deponier og massetak bevares eller opprettes for å sikre en visuell skjerming 
av tiltaket i anleggsfasen og i etableringsfasen av nytt vegetasjonsdekke. 

Innspill til YM-plan 

Utarbeide gode bruks- og istandsettingsplaner for å sikre god forankring av tiltakene i omgivelsene så 
de visuelt er i harmoni med landskapet de er en del av. Tiltakene i denne planen er tenkt istandsatt 
mest mulig naturlikt slik at de går i ett med omgivelsene etter endt deponering. For å sikre dette er 
forslag til tiltak i YM-planen utarbeidelse av formingsveileder og rigg- og marksikringsplan. Disse kan 
brukes til å vurdere entreprenørs forslag til bruks- og istandsettingsplan. 

Formingsveileder: det anbefales å utarbeide en formingsveileder i forbindelse med prosjektering av 
E6 Megården – Mørsvik som omhandler bruk og utforming av deponiene. En slik veileder vil se alle 
inngrepene veianlegget, inneholder samme vurdering, og vil gi føringer for hvordan de best kan 
utformes og tilpasses omgivelsene. 

Rigg- og marksikringsplan: det anbefales at det utarbeides en rigg og marksikringsplan som tar for seg 
hele veganlegget E6 Megården – Mørsvikbotten med deponier. Planen vil omfatte hvordan 
deponiene skal anvendes, mellomlagring av vegetasjonsmasser, sikre god bruk og unødvendige 
landskapsinngrep kan unngås. 

 

Usikkerhet 

Usikkerhet i verdisettingen 

Verdien for delområdene er satt ut fra planens nullalternativ. Hvis det gjøres vesentlige endringer 
landskapet kan dette forringe verdien. Det vil medføre at delområdet har fått en for høy verdi, som 
igjen resulterer i økt negativ konsekvens for tiltakene som er vurdert i denne planen. 

Usikkerhet i omfangsvurderingen 

Omfangsvurderingen er basert på at anlegget istandsettes etter beskrevne prinsipper. Hvis dette ikke 
skjer vil omfanget av tiltakene i denne planene ha større negativ konsekvens enn her vurdert. 
Omfanget av et massetak er usikkert. Det er usikkert hvor lenge massetaket skal være i drift, hvor 
stort areal skal benyttes og hva vil bli godkjent som istandsetting. Ved store massetak som står åpne 
over lang tid vil dette ha en økt negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Utbyggingsstrategi 

Under bygging av ny E6 gjennom Sørfold er det usikkert hvilke av deponiene som skal brukes når og 
eventuelt samtidig. I anleggsperioden vil delområder med større inngrep som følge av ny vei og 
deponering ha en stor negativ påvirkning på landskapsbildet. Denne situasjonen er midlertidig og vil 
skje, men er ikke vurdert i denne konsekvensutredningen 
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