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Silingsrapport



Forord 

Denne rapporten beskriver alle alternativ som er vurdert med prissatte konsekvenser, grad 
av måloppnåelse og ikke-prissatte konsekvenser.  

Et forprosjekt utarbeidet i 2012 omtalte hvilke alternative løsninger som kan iverksettes for 
å øke regulariteten og trafikksikkerheten på E6 over Kvænangsfjellet på lang sikt. Denne 
silingsrapporten er basert på ovennevnte forprosjekt. 
 
Med bakgrunn i forprosjektet, anbefaler silingsrapporten hvilke alternativer som bør 
konsekvensutredes. Målet med denne fasen er å forkaste alternativer som det ikke er 
formålstjenlig å ta med i videre vurdering, slik at man står igjen med realistiske alternativ for 
videre planlegging.  

Silingsnotatet er vedlegg til planprogrammet. Det skal legges fram for politisk behandling i 
Nordreisa og Kvænangen kommune når planprogrammet fastsettes.  

Silingsrapporten er basert på Statens vegvesen Region nord sine vurderinger. 
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E6 Kvænangsfjellet, langsikt løsning - Silingsrapport 

1 Sammendrag  

Dette dokumentet er en silingsrapport av ulike alternativ for en langsiktig løsning for E6 over 
Kvænangsfjellet. Silingsrapporten danner utgangspunkt for de alternativ Statens vegvesen 
(SVV) anbefaler å konsekvensutrede samt planlegge videre.  

Vegen vil ha dimensjoneringsklasse H3 som er en nasjonal hovedveg. 
Dimensjonerende fartsgrense er 90 km/t og vegbredde er 8,5m. Vegens bærekraft 
blir beregnet etter en gjennomsnittlig døgntrafikk på 570 kjøretøy pr år (ÅDT). Valgt 
tunnelprofil er T9,5 (tunnelbredde). SVV anbefaler å opprettholde dagens veg over 
fjellet og drifte/vedlikeholde den for syklende og gående (perioden mai-oktober), 
samt adkomst til Gildetun. 

 Statens vegvesen anbefaler å konsekvensutrede alternativ 2 og alternativ 4 for omlegging av 
E6 over Kvænangsfjellet. De andre alternativene forkastes. 

 
Figur 1: Anbefalte alternativ     Illustrasjon: Mari Hagen 2015 
 

• Alternativ 2 (oransje trasé) består av 3 tunneler: Mettevollia, Malingsfjellet og 
Rakkenes. På strekningen Oksfjordhamn-Karvik vil vegen utenom tunnelene 
oppgraderes til H3 standard med 8,5 m bredde. Alternativet kan bygges ut etappevis. 
 

• Alternativ 4 (grønn trasé) er lang tunnel gjennom Kvænangsfjellet. Dette alternativet 
omfatter også oppgradering av E6 på hele strekningen Oksfjordhamn-Karvik som 
ligger utenfor tunnelen. 
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2 Innledning 

Tidligere utredninger/rapporter/planer er utarbeidet: 
• Et forprosjekt utarbeidet i 2012 omtalte hvilke alternative løsninger som kan 

iverksettes for å øke regulariteten og trafikksikkerheten på E6 over Kvænangsfjellet 
på lang sikt.  

• Rapport om tiltak på E6 Kvænangsfjellet ble utarbeidet juli 2013.  
• Reguleringsplan vedtatt 24.6.2015 for tiltak for E6 over Kvænangsfjellet 
• Konkurransegrunnlag utarbeidet for tiltak for E6 over Kvænangsfjellet. Disse tiltakene 

gjennomføres i 2015 og 2016. 
 
Planområdet strekker seg langs dagens E6 fra Oksfjordhamn, (kryss Fylkesveg 359 i 
Nordreisa kommune) til Karvik, (kryss Fylkesveg 367) i Kvænangen kommune. Dagens veg er 
ca. 26 km. 
 

 
Figur 2) Planområde      Illustrasjon: Mari Hagen 2015 

 
Eksisterende E6 over Kvænangsfjellet er en fjellovergang på 402 moh i Troms. 
 
Gjestestua Gildetun ligger på Kvænangsfjellet, og er et overnattings- og spisested i 
turistsesongen (mai-september). Gjestestua ligger på et utsiktssted hvor mange turister 
stopper. Like ved Gildetun ligger Statens vegvesen sin brøytestasjon. Denne brukes i 
vinterhalvåret av vegvesenets entreprenør som drifter vegen. Ved Oksfjordvannet og ca. 6 
km innover Oksfjorddalen er det en del bolighus, inkludert noen gårdsbruk og dyrket mark. 
Videre innover dalen til Váddás går det en skogsvei. Her er det spor etter tidligere gruvedrift. 
Fjellet er kjerneområde for reindrift, og området er også aktivt brukt til friluftsliv. 
Terrenget over skoggrensen er sårbart for inngrep. 
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Figur 3) Turistmålet Gildetun.      Foto: O.A. Helgaas 

 Bakgrunn og mål for planprosjektet 

E6 over Kvænangsfjellet er den eneste vegen mellom nord og sør. Nærmeste omkjøringsveg 
er via Finland (Skibotn- Karesuando-Alta). 

Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø og dårlig 
sikt. Problemene blir forsterket ved at vegen har sterk stigning og mange krappe svinger, 
som igjen skaper problemer for regulariteten av tyngre kjøretøy.  

 
Figur 4) E6 Kvænangsfjellet: eneste hovedveg mellom nord og sør.   Illustrasjon: Ellbjørg Schultz 

Hver vinter må vegen stenges for kortere eller lengre perioder, eller det må innføres 
kolonnekjøring. Stengning av vegen fører til store negative konsekvenser for ulike næringer, 
offentlig transport og privat ferdsel.  
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Figur 5) E6 Kvænangsfjellet: stengningsfrekvens  Tabell: Vegtrafikksentralen. 

Hovedmål 

Sikre trygg og framkommelig veg over Kvænangsfjellet hele året. Dette gjelder alle 
trafikantgrupper. 

Effektmål  

Øke regulariteten på fjellovergangen om vinteren.  

3 Vegstandard og utforming  

Krav til vegens standard og dimensjonering skal være i tråd med Statens vegvesens 
håndbøker, der de viktigste kriteriene er vegens funksjon, forventet trafikkmengde og 
dimensjonerende hastighet.  

Vegen vil ha dimensjoneringsklasse H3 som er en nasjonal hovedveg med ÅDT 
(årsdøgntrafikk) under 4000. Fartsgrense er 90 km/t og vegbredde er 8,5m. Tunnelprofil vil 
bli på T9,5 (tunnelbredde 9,5 m).  

 Løsninger for gående og syklende 

Gående og syklende skal ha et godt tilbud og dette skal vurderes for hvert alternativ på 
reguleringsplannivå. Her må man skille mellom sommer- og vintersesong da det er få 
vintersyklister på strekningen.  

 Drift og vedlikehold 

Kostnader ved drift og vedlikehold er vurdert under prissatte tema. 

Periode 
Vintersesong 1.10-31.5 

Midlertidig stengt 
 

Kolonnekjøring 

2007-2008 13 ganger (61 timer)  

2008-2009 11 ganger (32 timer) 10 ganger (69 timer) 

2009-2010 6 ganger (74 timer) 1 gang (5 timer) 

2010-2011 21 ganger (184 timer) 6 ganger (50 timer) 

2011-2012 8 ganger  2 ganger  

2012-2013 26 ganger 7 ganger 

2013-2014 44 ganger (220 timer) 16 ganger (70 timer) 

2014-2015 21 ganger (91 timer) 11 ganger (61 timer) 
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4 Oversikt over vurderte alternativ  

 
Figur 6) skisse av de ulike alternativ.    Illustrasjon: Mari Hagen 

 

I forprosjektet ble dagens veg omtalt som alternativ 1, mens i denne silingsrapporten er 
dagens veg omtalt som alternativ 0 i tråd med Håndbok V712 Konsekvensutredninger. For 
ikke å forvirre med ulike tallbenevnelser på alternativene fra forprosjektet og i denne 
silingsrapporten, så finnes det ikke noe alternativ 1 i denne silingsrapporten. 

 

Alternativ Beskrivelse Ny veg Utbedre 
eksisterende 

veg 

Tunnel 
Lengde i 

meter 

Bruer 
Lengde 
i meter  

Total 
lengde 
i meter 

0 Eksisterende E6     25 850 

2 
 

Oksfjord-Karvik.  
Standardheving av eksisterende veg 
Oksfjord-Skogstad og Rakkenes-
Karvik.  
3 tunneler. 
4 bruer 

7 800 7 750 2 700 
3 450 
2 000 

20 
60 
150 
300 

23 700 

2.1 Etappe Mettevollia 1 200 3 300 2 700 20 7 200 

2.2 Etappe Malingsfjellet 4 600 200 
(Tilkobling) 

3 450 60 
150 

8 250 

2.3 Etappe Rakkeneslia 2 000 4 450 2 000 300 8 450 
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Alternativ Beskrivelse Ny veg Utbedre 
eksisterende 

veg 

Tunnel 
Lengde i 

meter 

Bruer 
Lengde 
i meter  

Total 
lengde 
i meter 

3 Oksfjord-Váddás-Karvik. 
Standardheving av eksisterende veg 
Oksfjord-Mettevollia. 
Ny veg Mettevollia-Váddás. 
2 tunneler  
7 bruer  

16 500 
 
 
 

2 700 2 900 
9 400 

20 
20 
100 
100 
100 

31 500 

4 Oksfjord-Karvik. 
Standardheving av eksisterende veg 
Oksfjord-Skogstad og Rakkenes-
Karvik.  
1 tunnel, 1 bru 

1 400 7200 13400 20 22 000 

5 Oksfjord-Storbukt-Karvik 
Standardheving av eksisterende veg 
Oksfjord-Skogstad og 
Klokkarsteinsvingen-Karvik. 
Ny veg Storbukt-Klokkarsteinsvingen. 
1 tunnel 
1 bru 

5 500 10 600 7 800  
 

450  
 

23 900  
 

6 Oksfjord-Tverrelva-Storbukt-Karvik 
Standardheving av eksisterende veg 
Oksfjord-Skogstad og 
Klokkarsteinsvingen-Karvik. 
Ny veg Storbukt-Klokkarsteinsvingen. 
2 tunneler 
2 bruer 

5 800 12 700 
 

2 700 
4 300 

60  
450 

25 500 

Figur 7) tabell med detaljerte data for de ulike alternativ  
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5 Geologi og geoteknikk  

 Geologi 

Berggrunnen i området vil trolig medføre normale behov for sikring og tiltak i tilknytning til 
tunnelåpninger. Det forutsettes tunnelbygging og sikring med normalt tunnelutstyr for 
norske forhold med harde bergarter. NGUs berggrunnskart viser noe kalkspatmarmor som 
vil kunne medføre problematikk i tunneldriving.  

Løsmassemektigheten er generelt liten i området, da spesielt på høyfjellet. Bergartene i 
området varierer fra tette og lite oppsprukne bergarter som kvartsitt til svært oppsprukket 
glimmerskifer.  

Det konkluderes med at det er godt gjennomførbart å bygge alle foreslåtte tunnelalternativer 
ut fra en geologisk vurdering.  
 

 Alternativ 2: Oksfjordhamn-Karvik med 3 tunneler. 

Påhugg Mettevollia (Pålfjellet) vest:  

Påhugget er lokalisert i underkant av en berghammer. Det antas at berg påtreffes, men det 
er foreløpig ikke gjort grunnundersøkelser. NGUs løsmassekart angir tykt morenedekke. Mye 
vegetasjon observeres i området. I bekkeløpene er det berg i bunnen. Det antas derfor at 
berg påtreffes innenfor rimelig dybde og at det er løsmassemektigheten som er styrende for 
kostnader og teknisk gjennomførbarhet. Skredfare for området må vurderes.  

Påhugg Mettevollia (Pålfjellet) øst:   

Påhugget er lokalisert i skrånende terreng uten synlig berg. Det vil bli utført grunnboringer 
som vil påvise dybde til berg. NGUs løsmassekart angir tykt morenedekke. Påhugget 
vurderes som gjennomførbart. Dersom løsmassemektigheten er stor vil dette komplisere 
påhugget.  

Påhugg Malingsfjellet vest 

Påhugget er lokalisert i område uten synlig berg. Det er registrert et tynt morenedekke på 
NGUs løsmassekart. Planlagte fjellkontrollboringer vil kunne bekrefte dette. Mulig mindre 
søkk med større mektighet av løsmasser ved tunnelåpning. Påhugget detaljplanlegges etter 
at grunnundersøkelser i form av grunnboring og eventuelt seismikk er utført. Påhugget 
vurderes som gjennomførbart.  
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Påhugg Malingsfjellet øst  

Påhugget er lokalisert i et oversiktlig område med antatt lav løsmasseoverdekning basert på 
NGUs løsmassekart og observasjoner i dagen. Det oppnås raskt god overdekning. Bergarten i 
området er registrert som moderat til tett oppsprukket glimmerskifer. Denne kan være 
tungsprengt og seig, men ingen ting tilsier at påhugget skal by på spesielle utfordringer.  

Påhugg Rakkenestunnelen vest 

Påhugget er lokalisert i urørt terreng ovenfor dagens veg. Området har registrert tynt 
torvdekke med mektighet 0,2-0,5m i NGUs løsmassekart. Det er trolig noe større mektighet 
lokalt i området. Noe synlig berg observeres også. Det er ikke utført noen 
grunnundersøkelser, men observasjoner ved befaring tyder på at påhugg er gjennomførbart. 
Noe løsmasser må håndteres. Det ligger en myr ovenfor påhugget som må håndteres. 

Påhugg Rakkenestunnelen øst 

Påhuggsflaten er lokalisert i foten av en 100m bratt fjellside. Det oppnås svært raskt ønsket 
overdekning. Nøyaktig detaljering av påhuggsflaten er ikke utført, men det er flere aktuelle 
steder i området. Det finnes en mindre risiko for steinsprang som må vurderes nøyere. Det 
kan vært aktuelt med rensk og sikring av fjellsiden.  

  

 Alternativ 3: Oksfjord-Váddás-Karvik 

Påhugg Váddás  

Svært usikkert påhuggsområde. NGUs løsmassekart angir breavsetning og tykt 
morenedekke. Mektigheten av løsmassene gjør påhuggsområdet usikkert. Det er ikke befart 
eller gjort grunnundersøkelser.  

Påhugg Karvik (Váddás alternativet) 

Påhugget er lokalisert i en større ur med bratt fjellside ovenfor. Det ligger innenfor 
aktsomhetsområde for både snøskred og steinsprang. Stor og mektig ur uten større 
mengder mose tyder på mulighet for noe steinsprangaktivitet. Ura vil nødvendigvis måtte 
fjernes og håndteres. 

 Alternativ 4: Oksfjord-Karvik 

Påhugg «Tverrelva» 

Se påhugg Mettevollia (Pålfjellet) vest. 
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Påhugg Rakkenes 

Se påhugg Rakkenes øst. 

 Alternativ 5 og 6: Oksfjord – Storbukt - Karvik: 

Påhugg «Tverrelva» 

En hammer/rygg ser egnet ut, men avhenger av skredfare ovenfra. Det er ur i underkant av 
hammeren og mektigheten av denne vil være avgjørende.  

Påhugg Storbukta 

Påhugget er ikke befart i detalj. Bratt nok for påhugg. Løsmassekart fra NGU viser tynn 
morene, bart fjell og skredmateriale i aktuelt område. Urmassens mektighet er det viktigste 
for gjennomførbarhet. Vegens kurvatur inn mot et eventuelt påhugg må sees på, men løses 
trolig greit med påhugg skrått på lia. Skredfaren må vurderes nøye.  

Øvrig veg  

Strandsone kan muligens være problematisk å legge vegen i både på grunn av vernebeltet og 
marine avsetninger. I tillegg er det bratt li over samt noe ur. Kryssing av Sandnesdalen før 
Rakkenes må sees nærmere på, men det er 20-50 meter høydeforskjell mellom øst og vest 
for dalen. Trolig kan det bli krevende å få til tilfredsstillende stigning på brua uten store 
fyllinger/brufeste på den lave siden. Med dette alternativet må det etableres veldig store 
skjæringer i Klokkarsteinsvingen. Fylling ut mot sjøen på utsiden av eksisterende E6 gjør at 
alternativet blir krevende. Det er også sannsynlig at det blir en del bergskjæringer på 
strekningen Storbukta-Klokkarsteinsvingen avhengig av veglinjas trasé. 

6 Geoteknikk  

Alle alternativer vurderes som gjennomførbare sett ut fra grunnforhold og geotekniske 
forhold. Det er påtruffet noe leire ved grunnundersøkelser langs dagens veg ved 
Oksfjordvannet, men ettersom alle alternativ går i samme område her utgjør dette ingen 
forskjell i vurderingen av alternativene. I senere detaljplanfaser må det gjennomføres 
ytterligere geotekniske undersøkelser og vurderinger. 
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7 Skred og drivsnø  

 Generelt om skredfaresoner 

En oversikt over områder med skredfare på Kvænangsfjellet vises blant annet i Norges 
Geotekniske Institutts aktsomhetskart for snø/stein med løsne- og utløpsområder.  

 
Figur 8) Fra skredatlas/www.skrednett.no    Illustrasjon O.A. Helgaas 

 Sikringsnivå 

Nivå for skredsikring for E6 Kvænangsfjellet må fastsettes for alle de ulike alternativene. 
Figuren under viser at vi ligger i ÅDT-gruppe C: 500-1500. Dermed kan det aksepteres at 
ett skred pr 50. år kan gå over vegen. For å oppnå akseptabel strekningsrisiko skal vi 
følgelig sikre mot 50-årsskred, jfr. figur under.  
 

 
Figur 9) Fra skredatlas/www.skrednett.no  Illustrasjon O.A. Helgaas 
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 Skredfare og sikring. 

Mettevollia. 

E6 i Mettevollia er utsatt for snøskred i flere skredløp. Større flakskred kan løsne helt opp i 
de øvre områdene ca. 600 – 1050 moh., i fjellet Nuovasgáisá. Et lavere skredområde ligger i 
øvre del av lia oppunder Pålfjellet, 576 moh., der noe hyppigere skred kan passere over i E6 i 
mange smale skredløp. Dette gjør at et eventuelt skredoverbygg må dekke hele strekningen, 
og med sidebratt terreng blir anbefalt løsning å gå i tunnel forbi det skredutsatte området.  

Bygda Nyvoll nedenfor Mettevollia/Pålfjellet med flere fastboende er også skredutsatt fra 
samme skredløp som krysser E6. Alternativet med skredoverbygg for Mettevollia vil gi et 
lengre utløp og dermed økt snøskredfare for Nyvoll-bygda. Konklusjon er at skredoverbygg 
ikke anbefales her. Skredsikringstiltak Mettevollia vil derfor være en ca. 2 700 meter lang 
tunnel, med portaler og veg tilpasning.  

 
Figur 10) Fv. 360 gjennom bygda Nyvoll. Fjellsiden bak er skredutsatt område fra Pålfjellet. Foto: O.A. Helgaas
   

Sørpeskred kan også løsne fra det slake terrenget nord for toppen av Pålsfjellet 576 moh, 
med skredutløp ned elvedalen som krysser E6 rett ved kryss til fv. 360 til Nyvoll.  

 
Figur 11) Bilde tatt fra helikopter april 2013 viser hvordan snøen ligger i skredområdene.  
Foto: O.A. Helgaas 
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Rakkenesura. 

Rakkenesura er den sidebratte E6-strekningen der oppstigningen fra Rakkenes begynner 
nede ved strandområdet/fjorden Kvænangen og en drøy kilometer oppover mot 
Kvænangsfjellet. Vegstrekningen er utsatt både for steinsprang og snø/isskred.  

 
Figur 12) Foto: E6 gjennom Rakkenesura, med østre bom for Kvænangsfjellet    
Foto: O. A. Helgaas 

 

Sikringstiltak gjennomføres i 2015 og 2016 der et ca. 1 000 meter langt rasfanggjerde skal 
sikre mot steinsprang og isskred. Rasfanggjerdet ansees ikke som en fullgod sikring mot 
større nedfall og i et langt perspektiv. Topografien i området tilsier også at det er teknisk 
vanskelig og svært kostbart å bygge veg i henhold til de tekniske krav som er gjeldende. En 
langsiktig løsning vil derfor være tunnel på ca. 2 000 m forbi området. 

Váddás. 

Alternativet unngår de skredutsatte områdene på sørsiden av dalen innover. Sørsiden av 
dalen har flere snøskredområder med løsneområder opp mot Váddásgaisat ca. 1200 moh. 
Mye ur i fjellsiden viser at også steinsprang kan forekomme.      

 
Figur 13): Aktsomhetskart snø/stein i Váddás fra NGI i skredatlas/www.skrednett.no O. A. Helgaas 
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Aktsomhetskartet fra NGI viser normalt områder utsatt for skredfare for ca. 1000-års skred, 
som er normal grense for boliger. For veg vil vi her altså sikre mot 50-årsskred.  

Kartet viser også skredfare fra nordsiden av dalen, men relativt tett skog i fjellsiden tyder på 
at det ikke er noe særlig skredaktivitet som har betydning for den foreslåtte vegtraséen. 
Forslaget til veglinje som hovedsakelig går på nordsiden av elva ligger derfor i antatt trygt 
område. 

 

 
Figur 14): Utsikt vestover Váddás -dalen, til venstre skredutsatt bratt fjellside under Váddásgaisat.  
Foto: O: A. Helgaas 

Skogstad – Rakkenes, tunnel 

Tunnel gjennom hele fjellet på 13 400 m. Vestre påhuggsområde (ved Skogstad) vil være det 
samme som påhuggsområde for tunnel Mettevolli. Eventuell lokale skredproblemer for 
alternativet løses med portal og utforming av påhuggsområde.  

Skogstad/ Tverrelva – Storbukta – Rakkenes. 

Alternativene går ut i Storbukta og deretter langs delvis sidebratt og kupert terreng, som gir 
store terrenginngrep mot Rakkenesura. Dette alternativet må uansett skredsikres. Den bratte 
lia fra Storbukta krever også trolig noe skredsikring mot steinsprang, som for eksempel 
brede fanggrøfter.  
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 Drivsnø 

Hovedutfordringen på E6 over Kvænangsfjellet har vært drivsnø/snøfokk og dårlig sikt 
vinterstid. Selv om vi planlegger langsiktige tiltak som omlegging av vegen delvis i tunnel, 
må vi likevel ta noe hensyn til snø og drivsnø for vegstrekninger som fortsatt vil bli i delvis 
åpent landskap. Aktuell strekning der vi må ta noe hensyn til drivsnø på dagens veg på 
alternativ 2, er opp fra Tverrelva i vest til Malingsfjell-tunnelen (Nordreisa-siden) og 
tilsvarende opp fra Sandneselva i øst til Malingsfjell-tunnelen (Kvænangen-siden av fjellet).  

Váddás alternativene ligger såpass lavt i stort sett skogkledd terreng at det er trolig lite 
drivsnø-problemer her.  Likevel må en følge opp i seinere eventuelle detaljplan-faser om det 
kan bli behov for lokale drivsnø-hensyn og – tiltak.  

Drivsnøtiltak på E6 Kvænangsfjellet utformes etter anbefalinger i Håndbok V137 Veger og 
drivsnø fra 2014.  

8 Elektro 

 Alternativ 0 

Alternativet 0 er eksisterende veg. For veg i dagen gjelder kravene om punktbelysning, og 
vegen skal belyses etter krav gitt i håndbok N100.  

 Alternativene 2-6 

Alle alternativene innbefatter bygging av tuneller, etablering av ny veg, og utbedring av 
eksisterende veg. I samtlige alternativer skal tuneller installeres med belysning og øvrige el-
installasjoner. Høyspent må legges frem og inn i tunnel fra nærmeste høyspentlinje. Det må 
vurderes fremlegging av høyspent fra begge sider. I tillegg må også kabel for tele/datalinjer 
føres frem til tunnel.  

For veg i dagen gjelder kravene om punktbelysning, og belysningsanlegg etableres etter krav 
gitt i håndbok N100. Dette gjelder for samtlige alternativer. 
 
Det som vil ha sterk påvirkning på de elektrotekniske kostnadene vil være fremføring av 
høyspent og lengde på tunnel. En mer detaljert prosjektering vil gi grunnlag for 
kostnadsberegninger. 
 
I senere detaljplanfaser må det ses på fremføring av høyspent og tele/datalinjer. I tillegg må 
det ses på hvilke tekniske bygg som skal opp ved tunnelene. 
Det må også gjøres vurderinger av hva som skal opp av belysning for veg utenom tunnelene.  
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9 Landskapsbilde 

I Temarapport landskapsbilde fra forprosjektet (2012) er det foretatt en grov beskrivelse og 
vurdering av landskapsbildet i området der de ulike alternativene vurdert. Her gjengis kun et 
sammendrag basert på denne rapporten.  

 Beskrivelse av landskapet og dets tålegrense 

Kvænangsfjellet 

Vegen over Kvænangsfjellet fra Oksfjordhamn til Rakkeneslia går gjennom et variert 
landskap fra frodige, delvis bebygde lier langs vannet, til skrinne høyfjellsområder og høye 
fjell som stuper ned mot fjorden. Reiseopplevelsen er variert og har flott utsikt. Dagens veg 
er et av få store inngrep i området, og bryter landskapets kontinuitet. Imidlertid følger vegen 
retningene i landskapet over fjellet, og er dermed et relativt godt tilpasset inngrep slik den 
ligger i dag. Det er særlig de uberørte områdene på høyfjellet, over tregrensa, samt i bratt 
terreng mot Storbukta, at landskapet har lav tålegrense for inngrep. Under tregrensa vil nye 
inngrep lettere kunne tilpasses i landskapet.  

 
 

 
Figur 15): Bildet er tatt fra Kvænangsfjellet, mot vest. Vegen kan skimtes i høyre bildekant. 
Her har landskapet lav tålegrense for ytterligere inngrep. Foto: Mari Hagen 
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Váddás og Oksfjorddalen 

Oksfjorddalen er en U-dal som strekker seg videre innover fra Oksfjordvannet til Váddás. 
Fjellene som former dalen har bratte sider, og høye fjell. I starten av dalføret er bunnen flat 
og bred, og landskapet preges av furu- og bjørkeskog, noe dyrkamark og beiteområder. 
Dalen blir gradvis trangere lenger oppe, og elven Váddásjohka blir et iøynefallende element. 
Elvene som renner gjennom dalen danner karakteristiske strukturer og terrengformasjoner. 
Lenger inne ligger restene etter Váddás gruver og infrastrukturen rundt det tidligere 
gruvesamfunnet.  

Hele Oksfjorddalen er påvirket av mindre menneskelige inngrep og har lav tålegrense for nye 
inngrep.  

 

 
Figur 16): Oksfjorddalen sett mot Váddás. Landskapet oppfattes som helhetlig, med rester av 
kulturlandskap og infrastruktur. Váddásjohka som strømmer nedover dalbotnen er et tydelig 
element i landskapet.                                                                                  Foto: Bjørn Eriksen  
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 Vurderinger av inngrep i landskapet 

Alternativ 0: Eksisterende E6 

Dagens veg tilbyr den reisende en attraktiv opplevelse av fjell- og fjordlandskap.  
 

 
Figur 17): Vegetasjonsdekket i høyfjellet er skrint. Foto: Mari Hagen 

Alternativ 2. Oksfjord – Karvik (3 tunneler) 

Dette alternativet består av utbedring av veg fra Oksfjordhamn til Karvik, inkludert tre 
tunneler gjennom Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes.  

Utbedring av veg i dagen fra Oksfjord til tunnelpåhugg ved Skogstad berører et område med 
relativt stor tålegrense for inngrep, og det vurderes å ha liten påvirkning på helheten i 
landskapet, forutsatt at man tar hensyn til eksisterende terreng og øvrig utforming i videre 
detaljering. Dette gjelder også for østsiden av Kvænangsfjellet/Malingsfjellet ned mot Karvik. 
Nye vegtraseer vil føre til ytterligere oppdeling av landskapet, men også her ligger 
forholdene til rette for at negative virkninger av inngrepet kan reduseres ved avbøtende 
tiltak. 

Landskapet rundt tunnelen ved Malingsfjellet er betegnet som sårbart med lav tålegrense for 
inngrep. Ny veg frem til tunnelpåhugg medfører en uheldig oppdeling av terrenget, og vil bli 
en barriere i landskapet, samt bidra til å svekke landskapskarakteren i området.  

Tunnelene på denne strekningen vil ikke påvirke landskapet. Imidlertid vil det å kjøre i 
tunnel svekke reiseopplevelsen i stor grad, sammenlignet med dagens reiseopplevelse 
gjennom et variert landskap langs hele strekningen. 
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Alternativ 3.  Oksfjord – Váddás – Karvik 

Ny veg gjennom Oksfjorddalen vil stedvis bli vanskelig å tilpasse landskapets former, 
spesielt i nærføring med elva, og der vegen har store fyllinger/skjæringer. Videre vil vegen 
svekke den helhetlige landskapskarakteren, og bli en visuell og fysisk barriere. Dalføret har 
relativt lav tålegrense for større inngrep, og de foreslåtte alternativene gjennom Váddás vil 
påvirke det karakteristiske ved landskapet i negativ grad. Det vil medføre ytterligere 
oppdeling av naturlandskap som ligger i randsonen til større inngrepsfrie arealer. 
 

Alternativ 4.  Oksfjord – Karvik (lang tunnel) 

Tunnel på hele strekningen fra Skogstad til Rakkenes vil gi liten endring i landskapet. 
Imidlertid vil kvaliteten på reiseopplevelsen svekkes kraftig sammenlignet med det varierte 
landskapet man opplever langs dagens veg. Øvrig utbedring av eksisterende veg: se 
vurdering under alternativ 2. 
 

Alternativ 5. Oksfjord – Storbukt - Karvik 

Dette alternativet foreslår tunnel gjennom Storbuktinden fra Skogstad ved Oksfjordvannet. 
Dette vil gi liten endring i landskapsbildet. Kvaliteten på reiseopplevelsen vil svekkes kraftig 
sammenlignet med det varierte landskapet man opplever langs dagens veg. Vegen kommer 
ut i Storbukta og det er foreslått ny veg herfra til Klokkarsteinssvingen. Dette området har 
ingen store inngrep i dag, og fremstår som urørt bortsett fra noen gamle hus på Sandneset. 
Derfor vil inngrep i dette området ha negativ påvirkning på landskapsbildet.  
 
Øvrig utbedring av eksisterende veg: se vurdering under alternativ 2. 
 

Alternativ 6. Oksfjord – Tverrelva – Storbukt – Karvik 

Dette alternativet omfatter tunnel Mettevollia og deretter ny tunnel fra Tverrelva til 
Storbukta. Løsningen vil gi liten endring i landskapsbildet, da landskapet tåler inngrep som 
tunnelpåhugg godt. Kvaliteten på reiseopplevelsen vil svekkes kraftig sammenlignet med det 
varierte landskapet man opplever langs dagens veg i dagen. Vegen kommer ut i Storbukta og 
det er foreslått ny veg herfra til Klokkarsteinssvingen. Dette området har ingen store inngrep 
i dag, og fremstår som urørt bortsett fra noen gamle hus på Sandneset. Derfor vil inngrep i 
dette området ha negativ påvirkning på landskapsbildet.  
 
Øvrig utbedring av eksisterende veg: se vurdering under alternativ 2. 
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 Endring av reiseopplevelse 

Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. En veg med god 
reiseopplevelse skal by på variasjon, og stimulansen dette gir skaper spenning og holder 
oppe konsentrasjonen hos bilføreren.  

Det bygges flere tunneler i Nord-Troms. Ved å legge lengre strekninger i tunnel svekker man 
reiseopplevelsen og den variasjonen som naturlig tilbys av vegens omgivelser. Tunnel 
gjennom Kvænangsfjellet vil bidra til at variasjonen og reiseopplevelsen langs E6 svekkes 
ytterligere.  

 Oppsummering  

Temarapport landskapsbilde viser at noen av de tiltakene som foreslås vil berøre områder 
som har lav tålegrense for inngrep. Den viser også at det er nødvendig med en mer detaljert 
utredning for å få god nok kunnskap om den påvirkningen nye veglinjer vil medføre i 
landskapet.  
 
En foreløpig rangering av de ulike alternativene kan oppsummeres slik (mest foretrukket 
alternativ først): 
 

1. Alternativ 0: Flere små inngrep som medfører varig påvirkning på landskapsbildet. 
Man unngår ytterligere fragmentering av landskapet ved at eksisterende veg er 
utgangspunkt for tiltaket. Reiseopplevelsen vil bli noe svekket pga. arealkrevende 
inngrep, men blir likevel best bevart ved dette alternativet.  

2. Alternativ 4: Forslaget vil ikke medføre større negative endringer i landskapet, eller 
ytterligere inngrep på høyfjellet. Reiseopplevelsen blir sterkt svekket. 

3. Alternativ 5: Forslaget vil delvis medføre negative endringer i landskapet, og man 
unngår ytterligere inngrep på høyfjellet. Reiseopplevelsen svekkes.  

4. Alternativ 6: Forslaget vil delvis medføre negative endringer i landskapet, og man 
unngår ytterligere inngrep på høyfjellet. Reiseopplevelsen svekkes.  

5. Alternativ 2: Forslaget er et relativt lite inngrep i landskapet, men vil svekke helheten 
i det mest sårbare området på høyfjellet.  Kvaliteten på reiseopplevelsen og variasjon 
vil reduseres. 

6. Alternativ 3: Sammenlignet med de andre forslagene medfører dette konsekvens av 
et betydelig større omfang. Alternativet medfører store inngrep i et helthetlig 
landskap som ligger i randsonen til inngrepsfrie områder. Dette er uheldig både for 
landskapet gjennom Oksfjorddalen i seg selv, og i regional sammenheng.  
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10 Naturmangfold  

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs 
og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle 
forekomster på landjorda, i ferskvann, i brakkvann og saltvann, og biologisk mangfold 
knyttet til disse. Det er utarbeidet en egen rapport om naturmangfold, og hovedpunktene fra 
rapporten fremgår her.  

 Overordnede karakteristiske naturtrekk for området 

Området mellom Oksfjord, Kvænangsfjellet, Sørstraumen og Váddás preges av fjell og daler, 
og det ligger i nordenden av et relativt stort sammenhengende inngrepsfritt naturområde. 
Planområdet utgjør også bindeleddet mellom naturområdene i sør og ut til halvøya med 
Kvænangstindene. 

Høydeforskjellen fra havnivået og opp til de høyeste fjellene på ca. 1000 meter og gir stor 
variasjon i lokalklimatiske forhold som temperatur, vind, fuktighet og soltimer. Berggrunnen 
har noen spredte kalkårer som kan gi grunnlag for mer krevende arter. Det er en del 
løsmasser, blant annet gammelt havnivå og breelvavsetninger opp i Oksfjorddalen, som gir 
grunnlag for interessante vegetasjonssamfunn. Økosystemene er fjell, myrer og ferskvann. 
Skogen består mest av lauvskog, men også barskog med furu samt noe plantet gran.  I disse 
økosystemene er det ulike naturtyper som igjen er leveområder for mange arter. 

Arealinngrepene er begrenset og inngrepsfri natur preger store deler av området. E6 over 
Kvænangsfjellet er et av få inngrep som danner en barriere for spredning av planter og dyr 
fra det store sammenhengende naturområdet fra sør og nord til Nouvas og ut til kysten.  
Området er sommerbeite for rein og brukes til friluftsliv. 

 Kunnskapsgrunnlaget  

I denne silingsrapporten er det sammenstilt kunnskap fra ulike databaser og to korte 
befaringer i felt 19.7.2013 og 24.9.2013. Alternativene i Váddás dalen og Storbukta er ikke 
befart. Det er også innhentet informasjon fra Fylkesmannen i Troms. 
 
Store deler av området er nedslagsfelt for Oksfjord vassdraget som fikk status som varig 
verna vassdrag i 1986. 
 
Miljødirektoratet sin naturbase viser kartlagte naturtyper i Oksfjorddalen og Váddás, samt 
lokaliteter ved Sørstraumen.  
I Artsdatabanken sitt nettbaserte artskart fremkommer ca. 1000 treff i planområdet. Det er 
for det meste karplanter, men også andre artsgrupper som fugler, pattedyr, moser og lav. 
Noen arter er omtalt i Norsk rødliste for truede arter 2010 i truethetskategoriene; nær truet, 
sårbar og sterkt truet. For vurdering av landskapsøkologi er Miljødirektoratet sitt kart over 
inngrepsfri natur brukt samt satellitt- og flyfoto. Miljødirektoratet sitt vassdragsatlas ligger 
til grunn for vurderinger av vannmiljø.  
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 Naturfaglige vurderinger av trasealternativene 

Vurderingene av naturmiljø tar utgangspunkt i forprosjektet. På grunn av stor variasjon i 
detaljnivået for den kunnskapen som foreligger og at erfaringsbasert kunnskap ikke er 
inkludert på dette stadiet, er vurderingene tilpasset dette. Vurdering av verdi, omfang og 
konsekvens for ulike delområder bør derfor utføres i neste fase. Det er funnet mest 
hensiktsmessig å vurdere de foreslåtte trasevalgene, og det er ikke delt opp i delområder på 
dette stadiet. De overordnede vurderingene er tilstrekkelige for å kunne si noe om og 
rangere de ulike traseene med hensyn til natur.  

De ulike trasealternativene er vurdert med hensyn på: 

- Berggrunn og løsmassekart, som vekstsubstrat for vegetasjon. 
- Landskapsøkologi, urørt natur (INON). 
- Naturtyper, foreliggende kunnskap og potensiale. 
- Arter, foreliggende kunnskap og potensiale. 
- Verna naturområder. 
- Vannmiljø. 

 

 
Figur 18) Sårbart høyfjellsterreng (Foto: Therese Sigurdsen). 
 

Alternativ 0. Oksfjordhamn-Karvik.  

Vestre del av området er nedslagsfelt for Oksfjord vassdraget som er varig vernet. Vegen går 
i dag gjennom et sårbart høyfjellsområde. I juli ble det observert rovfugl på matsøk. 
Kulturlandskapet rundt gammene ved Storsvingen er interessant med en rikere flora her. 

Dagens E6 er det største og nesten eneste inngrepet i området. I tillegg ligger Gildetun 
kafe/motell på fjellet ca. 400 moh. Like ved ligger vegvesenets brøytestasjon. Det er noen 
hytter i området ned mot Sandneselva/Sandnesdalen og Rakkenes. Ei kraftlinje følger i stor 
grad vegtraseen over fjellet. Området er reinbeiteområde, og brukes til friluftsliv.  
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Alternativ 2. Oksfjordhamn-Karvik (3 tunneler) 

Alternativ 2.1: Tunnel Mettevollia (Pålfjellet) 

Mettevollia er ei sørvendt lauvskogs-li med potensiale for ulike arter. Her er registrert 
spillplass for orrfugl. En tunnel gjennom lia vil medføre arealbeslag ved påhuggene, men en 
omlegging av trafikk i tunnel vil redusere barrierevirkningen dagens trafikk har i dette 
området.  

Alternativ 2.2: Tunnel Malingsfjellet 

Området er nedslagsfelt for Oksfjord vassdraget som er varig vernet. I området ved den 
store parkeringslommen kalt «Flyplassen» viser bergrunnskartet en kalkåre som gir 
vekstgrunnlag og potensiale for mer kalkkrevende arter. Her er også en mosaikk av myr og 
fjellbjørkeskog, og på sørsiden av dalen (Nuovasmuotki) renner Eideelva i et stedvis ganske 
bratt juv. Bekkekløft er en naturtype med potensiale for spesielle fuktkrevende arter. Ved 
anleggelse av en ny trase tvers over dalen vil naturlige spredningsveier brytes.  

Dette kan avbøtes med tilpassede bruer hvor spredningsveier kan opprettholdes under 
bruene. I juli ble det gjort observasjon av rovfugl på matsøk. På andre siden av fjellet er 
kulturlandskapet rundt gammene ved Storsvingen interessant med en rikere flora. 

En tunnel gjennom Malingsfjellet vil kunne redusere noe barriereeffekten som dagens E6 
medfører. Dette avhenger blant annet av hvilken status eksisterende E6 vil få om sommeren. 

Alternativ 2.3: Tunnel Rakkenes 

Rakkensura er høy og bratt, og har potensiale som leve- og hekkeområde for rovfugl. På 
befaring i september 2013 ble det observert ravn på næringssøk i området. Her er det behov 
for ytterligere undersøkelser 

Alternativ 3.  Oksfjord – Váddás – Karvik 

Området som strekker seg fra Skogstad opp Oksfjorddalen, via Váddás til Karvik ligger i 
nedslagsfeltet for Oksfjord vassdraget som er varig vernet. Det er særlig Storelva og 
Váddásjohka som sokner til Oksfjord vassdraget. Váddásdalen og området inn mot 
Lilleelvdalen fremstår i dag i stor grad som urørt med få inngrep. Det er en del bebyggelse 
ved Oksfjordvannet og innover Oksfjorddalen, samt dyrket mark, granplantefelt og vei. Det 
går også kraftlinje inn til de øverste husene til Solvang i Oksfjorddalen. Videre derfra til 
Váddás er det få inngrep: Skogsbilvei, noe tilrettelegging for friluftsliv og noen kulturminner 
etter gruvedrift. 

I området er det naturtyper som bjørkeskog med høgstauder og gråor heggeskog, og 
sørvendte berg og rasmarker. Det er registrert flere verdifulle naturtyper og arter i dalen. 
Blant annet er det leveområde for rovdyr som jerv og gaupe. Dette er arealkrevende arter 
som er sårbare for påvirkninger som en ny E6 i området vil medføre. 

Ny veg med vil medføre endret arealbruk, og oppdeling av et sammenhengende 
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naturområde med få inngrep. Leveområder til sjeldne og trua arter vil forringes, både direkte 
gjennom arealforbruk, og indirekte som følge av nærføring av veg og de endringer i 
omgivelsene som trafikk gir.  

I tillegg vil bygging og drift av veg, bruer og tunneler også medføre økt støy, barriereeffekter 
for spredning av dyr og planter, øke erosjon av elvene og gi økt forurensing som 
partikkelavrenning fra asfalt og drivstoff. 

Alternativ 4.  Oksfjordhamn – Karvik (lang tunnel) 

Lauvskogsliene over Skogstad har potensiale for ulike arter. Her er registrert spillplass for 
orrfugl. Området er nedslagsfelt for Oksfjordvassdraget som er varig vernet. En tunnel vil 
medføre arealbeslag ved påhuggene, men en omlegging av trafikk i tunnel vil kraftig 
redusere barrierevirkningen dagens trafikk har i dette området. Bygging av tunnel på ca. 
13 000 meter vil gi mye steinmasser. Påvirkningen som dette alternativet vil få vil da også 
avhenge av plassering av tunnelmassene.  

Alternativ 5: Oksfjord – Storbukt - Karvik  

Lauvskogsliene over Skogstad har potensiale for spesielle arter. Her er registrert spillplass 
for orrfugl. Området er nedslagsfelt for Oksfjord vassdraget som er varig vernet. 
Tunnelpåhugg og ny veg i dagen fra Storbukta til Sandneselva vil medføre inngrep i 
strandsonen samt reduksjon av inngrepsfrie naturområder (INON). Samtidig vil omlegging av 
trafikk i tunnel kraftig redusere barrierevirkningen dagens trafikk har over Kvænangsfjellet. 
Påvirkningen som dette alternativet vil få vil også avhenge av plassering av tunnelmassene.  

Alternativ 6: Oksfjord – Tverrelva-Storbukt - Karvik  

Lauvskogsliene over Skogstad har potensiale for funn av spesielle arter. Her er registrert 
spillplass for orrfugl. Området er nedslagsfelt for Oksfjord vassdraget som er varig vernet. 
Tunnelpåhugg og ny veg i dagen fra Storbukta til Sandneselva vil medføre inngrep i 
strandsonen samt reduksjon av inngrepsfrie naturområder (INON). Samtidig vil omlegging av 
trafikk i tunnel fra «Tverrelva» til Storbukta redusere barrierevirkningen dagens trafikk har 
over Kvænangsfjellet noe. Bygging av tunneler på ca. 7000 meter vil gi mye masser. 
Påvirkningen som dette alternativet vil få vil da også avhenge av plassering av 
tunnelmassene.  

 Oppsummering  

I det videre arbeidet med trasealternativene er det behov for detaljerte undersøkelser av 
naturtyper, vegetasjon, vannmiljø og rovfugl for å sikre at bevaringsmålene for arter og 
naturtyper ivaretas, og for å ivareta vårt sektoransvar innen miljø. For alle 
tunnelalternativene må overskytende tunnelmasser vurderes videre.  

Foreløpige rangeringen av alternativene. Det mest foretrukne alternativet er beskrevet først.  

• Alt. 0: Dagens E6. Barrierevirkningen opprettholdes. Utgjør likevel minst negativ 
påvirkning på naturmangfold av alle alternativene. 
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• Alt. 4 Oksfjordhamn - Karvik: Bygging av ny tunnel på strekningen vil kunne redusere 
barrierevirkningen av dagens vei og trafikk over Kvænangsfjellet. 

• Alt. 2 Oksfjordhamn-Karvik: Bygging av tre tunneler vil kunne redusere 
barrierevirkningen av eksisterende E6 noe. Ny veg som krysser dalen Nuovasmuotki vil 
kunne danne en ny barriere for vilt. Her er også kalkrikt fjell og en bekkedal med 
potensiell verdi. 

• Alt. 5 Oksfjord – Storbukt - Karvik: Ny veg mellom Storbukta og Sandneselva vil medføre 
negative inngrep i strandsonen og endring av inngrepsfri natur (INON). Tunnel gjennom 
Kvænangsfjellet vil kunne redusere barrierevirkningen av dagens vei og trafikk over 
Kvænangsfjellet. 

• Alt. 6 Oksfjord – Tverrelva – Storbukt – Karvik: Ny veg fra Storbukta til Sandneselva vil 
medføre inngrep i strandsonen samt reduksjon av inngrepsfrie naturområder (INON). 

• Alt. 3 Oksfjord - Váddás – Karvik: Ny veg i dette området vil medføre stor endring i 
arealbruken og påvirke naturen i sterk negativ grad. Verdifulle naturtyper vil reduseres 
og leveområdene til sjeldne og truede arter vil forringes.  

 

11 Kulturminner og kulturmiljø 
Sametinget har foreløpig kun vurdert området rundt eksisterende veg. De andre 
alternativene må konsekvensutredes. 

16 kulturminner er registrert i området rundt Storsvingen. Ingen av de registrerte 
kulturminnene er automatisk fredet jfr. rapporten «Arkeologisk befaring i forbindelse med 
Statens vegvesens forslag til kortsiktige tiltak for E6 over Kvænangsfjellet».  

Sametinget påpeker likevel at gammene har kulturhistorisk verdi og er verneverdige siden de 
er bygd på en tradisjonell måte. Sametinget mener at de stående gammene som blir direkte 
berørt av tiltaket bør dokumenteres bygningsteknisk og eventuelt flyttes. Det er videre 
anført at behov for skjøtselsplaner må vurderes.  

12 Friluftsliv 

Hele Kvænangsfjellet er et attraktivt helårsområde for friluftsliv og jakt. Området må 
beskrives nøyere i reguleringsplanen. 

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, 
for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for 
friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse. Fylkesmannen skal ivareta nasjonale 
friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. Både Fylkesmannen, 
fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive 
friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Det samme gjelder for jakt og fiske i 
området.  
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13 Reindrift 

Reindrift er en arealavhengig næringsform og kommer ofte i konflikt med andre 
arealinteresser. Hele området er et aktivt reindriftsområde med både trekkveier og flyttleier. 
Temaet skal konsekvensutredes i neste planfase. 

14 Naturmangfoldloven  

Vurderinger av lovens §§ 8-12 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige 
bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes, og en 
langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner. Ved 
utøvelse av offentlig myndighet som berører natur, skal beslutningene bygge på kunnskap 
om natur, og hvordan det planlagte tiltaket påvirker naturmangfoldet.  
Vurderingen og vektleggingen av naturmangfoldlovens §§ 8-12 om eksisterende kunnskap, 
føre-var prinsippet, samlet belastning på naturmangfoldet, kostnader ved miljøforringelse 
og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal fremgå av beslutningen og et vedtak. 
Vårt arbeid med forprosjektet for Kvænangsfjellet er utøvelse av offentlig myndighet, og 
vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 følger her. 
 

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Kunnskapen om for naturmangfoldet i området er basert på tidligere registreringer og korte 
befaringer 19.7.2013 og 24.9.2013. Alternativ 5 er ikke befart. De eksisterende 
registreringene er innhentet fra Miljødirektoratet sine databaser naturbase og vannmiljø, 
samt Artsdatabanket sitt artskart. I tillegg er Fylkesmannen i Troms ved miljøvernavdelinga 
forespurt om data som ikke er kjent i nevnte databaser. Store deler av området tilhører 
Oksfjord vassdraget som er varig vernet siden 1986. I formålet med vernet fremheves 
graden av urørthet og områdets betydning for fiske. Av truede og sårbare arter er det i 
naturbase og artskart registrert jerv (sterkt truet-EN), gaupe (sårbar-VU), oter (sårbar-VU) og 
oter (sårbar-VU) i området. I Naturbase er det registrert følgende verdifulle naturtyper i 
området: Bekkekløft og bergvegg, kalkrike områder i fjellet, bjørkeskog med høgstauder, 
gråor heggeskog, kilde/kildebekk og rasmark.  

Grensen for inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er på minst en kilometer fra inngrep. 
De fem ulike alternativene for veitraseer vil i liten grad påvirke INON siden alternativene 
enten inkluderer tunnel og/eller det er skogsvei der fra før. For de to alternativene som 
inkluderer vei til Váddás, vil etablering av ny E6 medføre stor endring i arealbruken og sterkt 
påvirke det urørte preget i negativ grad.  
 
Vi mener å ha tilstrekkelig med kunnskap til å gjøre naturfaglige vurderinger av 
trasealternativene på dette planstadiet. Kunnskapen er likevel for mangelfull til å vite om og 
hvordan tiltaket vil påvirke truede eller sårbare arter eller naturtyper, utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter. 
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På bakgrunn av tiltakets omfang og potensielle påvirkning fremhever iverksetting av ei 
konsekvensutredning i tråd med håndbok V712 for naturmiljø i det videre arbeidet. Da bør 
også den erfaringsbaserte kunnskapen om natur i området implementeres.  
 
§ 9 Om føre-var prinsippet 
Vi har noe kunnskap om naturtyper, vegetasjon, pattedyr, vannmiljø og effekter av tiltaket i 
planområdet. Vi vurderer kunnskapen om naturmiljø som tilstrekkelig for å kunne vurdere 
trasealternativene på dette plannivået. På grunn av mangelfull kunnskap om naturmiljø på 
detaljnivå, er det usikkerhet knyttet til om tiltaket vil medføre alvorlig skade på naturtyper 
og arter jamfør bevaringsmålene i naturmangfoldloven. Føre-var prinsippet får derfor 
betydning inntil tilstrekkelig med kunnskap er innhentet. 

 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i området er begrenset til dagens veier, kraftlinje, hus, kafe/motell, 
hytter og dyrket mark. Området brukes som reinbeite, og er også brukt til friluftsliv. I det 
videre arbeidet bør andre planer for området inkluderes og den totale effekten vurderes. 

§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Kostnadene ved en konsekvensutredning av natur for området vil tilfalle tiltakshaver. Videre 
vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet ytre miljøplan, samt rigg og 
marksikringsplan hvor forebyggende eller gjenopprettende tiltak vil fremgå.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,  
I dette forprosjektet gjøres vurderinger av fem ulike alternativer for å øke regulariteten av 
trafikk over Kvænangsfjellet, særlig om vinteren. På bakgrunn av kunnskap om natur som 
foreligger er det gjort naturfaglige vurderinger av trasealternativene. I et videre arbeid med 
trasealternativene, må natur konsekvensvurderes etter håndbok V 712, med et særlig fokus 
på Oksfjord vassdraget som er varig vernet. Fire av fem trasealternativer inkluderer ny 
tunnel. Arbeidet med å drive en tunnel inkluderer bruk av vann i drivingsfasen og senere 
vasking av tunnel i driftsfasen. I arbeidet med driving av tunnel og i driftsfasen er det risiko 
for spredning av nitrogenforbindelser og miljøgifter. Nitratforbindelser har negativ 
påvirkning på fisk særlig, men også andre levende organismer. Nyere forskning viser til 
negative effekter på ulike organismer ved spredning av miljøgifter ved anleggsarbeid og 
drift. I 2012 startet Statens vegvesen "NORWAT" Nordic Road Water, et fireårig forsknings- 
og utviklingsprogram. Hensikten med etatsprogrammet er at Statens vegvesen skal 
planlegge, bygge og drifte vegnettet uten å gi uakseptabel skade på vannmiljøet. 
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15 Prissatte tema  

Prissatte tema måles i kroner. I denne analysen beregnes kostnader og inntekter på grunnlag 
av tidligere erfaringstall. Et veganlegg medfører både fordeler og ulemper for utbygger, 
trafikanter og omgivelser. Beregning av de prissatte konsekvensene viser hvor god 
samfunnsøkonomi det er i de ulike vegalternativene, noe som uttrykkes gjennom netto 
nytte pr. budsjettkrone (NNB). Beregningene er gjort med 2015 kroner og med en 
kalkulasjonsrente på 4% og med sammenlignings år (åpningsår) 2022. Analyseperiode er 40 
år. De prissatte konsekvensene er beregnet i dataprogrammet EFFEKT. Det er brukt 
følgende priser ved beregning av kostnader for alternativene: 

- Utbedring av eksisterende veg                         20.000,- kr pr løpemeter 
- Bygging av ny veg                                            30.000,- kr pr løpemeter 
- Bygging av tunnel                                          150.000,- kr pr løpemeter 
- Bygging av bru                                               400.000,- kr pr løpemeter 

 
Alternativene som er vurdert er: 
Alternativ 0:   Dagens veg 
Alternativ 2.1  Kun tunnel Mettevollia 
Alternativ 2.2  Kun tunnel Malingsfjell 
Alternativ 2.3  Kun tunnel Rakkeneslia 
Alternativ 2  Fullt utbygd med tre tunneler, Mettevollia, Malingsfjell og Rakkeneslia 
Alternativ 3  Ny veg Oksfjord – Karvik via Váddás 
Alternativ 4  Ny tunnel Skogstad – Rakkenes 
Alternativ 5  Ny tunnel Skogstad – Storbukt, ny veg Storbukt – Klokkarsteinssvingen 
Alternativ 6 Ny tunnel Mettevollia og ny tunnel Tverrelva – Storbukt, ny veg Storbukt 

– Klokkarsteinssvingen  

Rangering av trasealternativene for prissatte tema  
Rangeringen går fra 1-6 der 1 er beste alternativ og 6 er dårligste alternativ.  
  

Prissatte tema Alt 0 Alt 
2.1 

Alt 
2.2 

Alt 
2.3 

Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Investeringskostnad 50 515 744 569 1824 2530 2204 1727 1682 

Kjøretøykostnader -4 -6 -2 -6 -30 -18 142 109 23 

Tidskostnader 44 41 211 56 356 286 518 525 424 

Drift- og 
vedlikeholdskostnad 

5 -59 -107 -56 -219 -332 -296 -196 -185 

Ulykkeskostnad 7 8 10 2 31 9 48 51 41 

Netto nytte 5 -602 -745 -648 -1987 -3069 -2228 -1534 -1655 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 

0,15 -1,13 
 

-0,93 
 

-1,12 
 

-1,03 
 

-1,11 -0,91 -0,83 -0,93 

Rangering 1    4 6 3 2 5 

Figur 19): Oversikt over prissatte tema. Alle kostnader i mill. kr, negative tall betyr forverring 
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16 Ikke prissatte tema  

Temaene omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes i kroner og øre, 
men vurderes ut fra foreliggende utredninger.  
 
Rangering av trasealternativene for ikke prissatte tema  
Rangeringen går fra 1-6 der 1 er beste alternativ og 6 er dårligste alternativ.  
 
Ikke prissatte tema Alternative løsninger 

0 2 3 4 5 6 

Landskapsbilde 1 5 6 2 3 4 

Naturmangfold 1 3 6 2 4 5 

Kulturminner 3 2 6 1 4 5 

Friluftsliv  1 2 5 6 4 3 

Reindrift 6 4 5 1 2 3 

SUM 12 16 28 12 17 20 

Snitt rangering 2,4 3,2 5,6 2,4 3,4 4,0 

Rangering 1 3 6 1 4 5 
Figur 20): Oversikt over ikke prissatte tema. 

17 Måloppnåelse 

Temaene i måloppnåelse vurderes ut fra foreliggende bakgrunnsmateriale.  
 
Rangering av trasealternativene for tema måloppnåelse. 
Rangeringen går fra 1-6 der 1 er beste alternativ og 6 er dårligste alternativ.  
Måloppnåelse Alternative løsninger 

0 2 3 4 5 6 

Regularitet 6 2 3 1 4 5 

Skred 6 2 5 1 3 4 

Drivsnø 6 3 2 1 4 5 

Turisme 1 2 5 6 4 3 

Gang-sykkel 1 2 5 6 4 3 

Etappevis utbygging 6 1 5 6 4 3 

Risiko og sårbarhet 6 1 2 5 4 3 

SUM 32 13 27 27 27 26 

Snitt rangering 4,6 1,9 3,9 3,9 3,9 3,7 

Rangering 6 1 3 3 3 2 
Figur 21): Oversikt over måloppnåelse 
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18 Samlet vurdering 

Prissatte konsekvenser, ikke-prissatte konsekvenser og måloppnåelse er her vurdert samlet. 
 
Rangering av trasealternativene for ikke prissatte tema  
Rangeringen går fra 1-6 der 1 er beste alternativ og 6 er dårligste alternativ.  
 
Tema  Alternative løsninger 

0 2 3 4 5 6 

Prissatte konsekvenser 6 3 5 2 1 4 

Ikke-prissatte konsekvenser 1 3 6 1 4 5 

Måloppnåelse  6 1 3 3 3 2 

SUM 13 7 14 6 8 11 

Snitt rangering 4,3 2,3 4,7 2,0 2,7 3,7 

Samlet rangering 4 2 5 1 3 3 
Figur 22): Samlet vurdering 

 
Av tabellene for prissatte konsekvenser, ikke-prissatte konsekvenser og måloppnåelse ser vi 
at alternativ 4 og alternativ 2 kommer best ut. 
 
Alternativ 4: rangering gir et snitt på 2,0 som gir 1.prioritet. 
Alternativ 2: rangering gir et snitt på 2,3 som gir 2.prioritet. 
 
Etter en samlet vurdering ønsker Statens vegvesen å konsekvensutrede alternativ 2 og 
alternativ 4. I planprogrammet vil vi komme med en tilråding for valg av trasé. Det er først 
etter at planprogrammet er fastsatt at det vil bli tatt endelig stilling til hvilket alternativ man 
skal planlegge videre. 
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Alternativ 0. Oksfjordhamn – Karvik, eksisterende veg 

 

 
 
 
Nøkkelfakta:  
 

Eksisterende vegtrasé per november 2015 
 

Turisme og 
friluftsliv 

Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Geofag/drivsnø 

Ingen endring  Ingen endring Ingen endring Ingen endring. Løser ikke fare for snøskred 
i Mettevollia og drivsnø på 
toppen. 

Vegstandard og 
veglengde 

Kostnader (EFFEKT) – netto 
nytte per krone.  

Reindrift  Arealbruk   Måloppnåelse 

Eksisterende veg 
26 000 m 
Varierende 
standard 

Ikke vurdert Aktivt reindriftsområde.  Ligger allerede i terrenget  Tilfredsstiller ikke 
planprosjektets hovedmål 

KONKLUSJON: Alternativ Tilfredsstiller ikke prosjektets hovedmål 



Alternativ 2. Oksfjordhamn-Karvik, 3 tunneler og ny veg. 

 

Nøkkelfakta:  
 
Dette alternativet består av tre ulike delstrekninger, 
tunnel Mettevollia, tunnel gjennom Malingsfjellet og 
tunnel gjennom Rakkenes, bruer og standardheving 
av eksisterende veg.  
 

Turisme og friluftsliv Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Geofag/drivsnø 

Redusert tilgang til toppen av 
fjellet om vinteren. Bedre 
utfartsparkeringer ved 
tunnelinnslag 

Liten eller ingen konflikt med 
tunnelene, men vil redusere 
reiseopplevelsen.  

Bygging av tunneler vil redusere 
barrierevirkningen av dagens vei og 
trafikk over Kvænangsfjellet 

Liten eller ingen 
konflikt. 

Berggrunnen i området vil trolig 
medføre behov for sikring og 
tiltak i forskjæringer og påhugg. 
Unngår drivsnø på fjellet 

Vegstandard og veglengde Kostnader (EFFEKT) – netto 
nytte per krone. Tiltak 

Reindrift  Arealbruk 
 

Måloppnåelse 

H3 standard -1,03 Bygging av tunneler vil redusere 
barrierevirkningen av dagens vei og 
trafikk over Kvænangsfjellet 

Eksisterende veg 
og nye påhugg. 
Ny veg og bruer. 

God måloppnåelse på alle 
punkter og kan bygges ut 
etappevis 

KONKLUSJON: Alternativ utredes videre. Innehar god måloppnåelse  



Alternativ 3.  Oksfjordhamn – Váddás – Karvik 

 
 

Nøkkelfakta:  
Dette alternativet består av 3 tunneler og bruer. 
Standardheving av eksisterende veg samt ny veg. 
 
 

Turisme og 
friluftsliv 

Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Geofag/drivsnø 

Gir ikke tilgang til 
fjellet med bil og 
vil forringe 
friluftsopplevelsen 
i Váddás dalen. 

En utbygging gjennom Váddás vil medføre 
ytterligere fragmentering av naturlandskap 
som ligger i randsonen til større inngrepsfrie 
arealer. Den totale belastningen på 
landskapet må vurderes nærmere. 

Bygging av to tunneler vil kunne 
redusere barrierevirkningen av 
eksisterende E6, men vil bli en 
ny barriere opp Váddás dalen. 

Ikke utredet Optimal veg forbedring. 
Begge alternativ unngår skredutsatte 
partier på østsiden. På sørsiden er 
det rasutsatt for løsneområder og 
steinsprang. 

Vegstandard og 
veglengde 

Kostnader (EFFEKT) – netto 
nytte per krone. Tiltak 

Reindrift  Arealbruk Måloppnåelse 

H3, øker   lengden 
av E6 med 5,5 km 

-1,11 Aktivt reindriftsområde. Negativt innvirkning 
på reindriften i Váddás dalen. 

Stort  God måloppnåelse på regularitet men 
sterke uønskede konsekvenser 

KONKLUSJON: Alternativet utredes ikke videre.  
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Alternativ 4.  Oksfjordhamn - Karvik 

 
 

Nøkkelfakta:  
 

• Dette alternativet innbefatter tunnel fra 
Skogstad til Rakkenes på 13 400 m. 

• Standardheving av eksisterende veg på 
begge sider av tunnelen 

Turisme og friluftsliv Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Geofag/drivsnø 
Ingen tilgang med bil til 
fjellet om vinteren.  

Tunnel gjennom hele 
Kvænangsfjellet vil gi liten endring 
i landskapet. Kvaliteten på 
reiseopplevelsen vil svekkes kraftig 
ved valg av dette alternativet. 

Etablering av ny E6 vil medføre liten 
endring i arealbruken og ikke 
påvirke det urørte preget i negativ 
grad.  

Ingen 
registrerte 
funn (mulig 
på 
Rakkenes) 

God måloppnåelse. 

Vegstandard og veglengde Kostnader (EFFEKT) – 
netto nytte per krone 
Tiltak 

Reindrift  Arealbruk Måloppnåelse 

Dette alternativet vil gi størst 
reduksjon i veglengde 
(-3 700 m)  

-0,91 
Lang tunnel 

Aktivt reindriftsområde. 
Tunnel er positiv men 
anleggsperiode utfordrende. 

Lite  God måloppnåelse.  

KONKLUSJON: Alternativ utredes videre. 
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Alternativ 5 og 6: Oksfjordhamn – Storbukt - Karvik 

 

Nøkkelfakta:  
 
Disse alternativene består av tunnel og bru, samt 
ny veg og standardheving av eksisterende veg. 
 
 

Turisme og 
friluftsliv 

Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Geofag/drivsnø 

Redusert tilgang 
til toppen av fjellet  

Ikke betydelige endringer i landskapet på 
høgfjellet. Svekker reiseopplevelsen. 

Negative inngrep i strandsonen. 
Endring i inngrepsfri natur. Tunnel 
reduserer barriere på dagens veg. 

Ikke utredet men 
er tufteområde 

God måloppnåelse 

Vegstandard og 
veglengde 

Kostnader (EFFEKT) – netto nytte per krone 
Tiltak 

Reindrift  Arealbruk Måloppnåelse 

H3 -0,86 og -0,93 
Tunneler, nye bruer, ny veg 

Aktivt reindriftsområde.  Krever nytt areal  Grei måloppnåelse med 
regularitet. Usikkerhet rundt 
rasfare. 

KONKLUSJON: Alternativ utredes ikke videre på grunn av kostnader, inngrep i urørt natur og rasfare Storbukta.  
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19 Konklusjon 

Hovedmålsetting for prosjektet er å avklare langsiktig løsning for å øke regulariteten på E6 
over Kvænangsfjellet om vinteren.  

Ut fra en totalvurdering anbefaler vi å konsekvensutrede alternativ 2 og alternativ 4.  

 
Anbefalte alternativ      Illustrasjon: Mari Hagen 2015 
 

Alternativ 2 (oransje trase) består av 3 tunneler: Mettevollia, Malingsfjellet og Rakkenes. 
Alternativet kan bygges ut etappevis. 

Alternativ 4 (grønn trase) er lang tunnel gjennom Kvænangsfjellet.  

For begge alternativene vil vegen på strekningen Oksfjordhamn-Karvik, utenom tunnelene, 
planlegges for oppgradering til H3 standard med 8,5 m bredde. 

 

Silingsrapporten legges ved planprogrammet på høring i januar/februar 2016. 
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