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Tilleggsutredning til konsekvensutredningsrapporten 
 
1. Generelt 
Det vises til konsekvensutredningsrapporten, NINA`s rapport, samt landskapsanalysen for å 
få totalbildet på utredningen. 
 
Denne tilleggsutredningen kommer som et resultat av innkomne merknader fra 
fylkesmannens miljøvernavdeling, og tar for seg tillegg til kapitlene om landskapsanalyse, 
friluftsliv, jakt og fiske og støy. Avbøtende tiltak er også nærmere vurdert og beskrevet. 
 
Rapporten med øvrige bilag sendes på en begrenset høring til fylkesmannens 
miljøvernavdeling, NVE, Troms fylkeskommune og Balsfjord kommune. Etter en kort 
høringsfrist vil innkomne merknader bli innarbeidet som en del av merknadsbehandlingen 
som oversendes ansvarlig myndighet Vegdirektoratet. 
 
2. Landskapsanalyse 
 
Massedeponier 
Det vises til konsekvensutredningsrapportens  kap 2.5. 
 
Rapporten som vurderingene bygger på vedlegges herved.  I tillegg er det gjort en 
landskapsmessig vurdering av massedeponiene, og det er foretatt en ny prioritering i forhold 
til dette. Begge rapportene fremlegges herved. Når det gjelder prioritering mellom de ulike 
områdene vises det til sistnevnte rapport. 
 
Ny gjennomgang av støyvurderinger viser for øvrig at det er behov for å skjerme en del 
bebyggelse og nærområder mot vegtrafikkstøy ut fra de mål som er satt for planen. 
 
En del av overskuddsmassene vil derfor bli brukt til etablering av støyvoller der behovet er 
tilstede og det er mulig. Dette vil bety at behovet for varige massedeponi og antall 
deponiplasser blir noe mindre. 

 
Fig. 1 Støyvoll – 3 varianter – jordvoll 1:1,5 (normalprofil), jordarmert grøntmur < 60 o eller jordarmert 

fylling 3:1. Prosjekteres ut fra plasshensyn og estetikk. 
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Fig. 2 Varige massedeponier benyttes for å utbedre landskapssår – førsituasjon for massetak ved 

Smørpundfossen til venstre, samt mulig ettersituasjon til høyre 
 
Det legges følgende føringer på bruk av overskuddsmasser: 

1. Skredsikringsvoll (Nordmoen v/Øvergård) (gjelder alt. 1, 3, 5 og 7) 
2. Støyvoller i hht. reguleringsplan for valgte alternativ 
3. Oppretting av landskapssår/istandsetting av gamle massetak i hht. prioritetsgruppe 1 i 

rapport med landskapsmessig vurdering av massedeponier. Istandsettingstiltak vises 
på senere planstadium. 

 
Barrierevirkninger for elg m.v. 
Dette er allerede vurdert i landskapsrapporten (Inngrepsvurdering kap. 2.3.1-2.3.6) og 
NINA`s rapport (Vurdering av de ulike alternativene- kap. 4.1). Her ble for alternativ 3 i 
tillegg vurdert barrierevirkninger for oteren (som er med på DN`s rødliste).  
 
Barrierevirkningen er også omtalt under kapittel 4 ”jakt og fiske” nedenfor. 
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3. Friluftsliv 
Det vises til konskevensutredningsrapportens kap. 2.1.6. 
 
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritid med sikte på 
miljøforbedring, mosjon og naturopplevelser. 
 
Friluftsområder m.v. innen planområdet 
 

 

 
Fig. 3 Friluftsområder i eller i nærheten av planområdet (se områdeliste nedenfor for nærmere beskrivelse) 
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Områdeliste 
Område Beskrivelse Områdetype Verdi for friluftslivet 

9 Hamnes Nærområde Lokalt 
10a Nordkjosbotn Nærområde Lokalt 
10b Nordkjoselva Nærområde Lokalt 
10c Nordkjosleira Nærområde Lokalt 
10d Perstind Dagturområde Lokalt 
11a Storvatnet Dagturområde Lokalt 
11b Bomstadfossen Nærområde Lokalt 
12 Piggsteinen Nærområde Lokalt 

14a Russedalen Dagturområde Lokalt 
14b Piggtind Dagturområde Lokalt 
15 Kjusakdalen Dagturområde Lokalt 
16 Kjempedalen Dagturområde Lokalt 
17 Postdalen Dagturområde Lokalt 
27c Markenestind Dagturområde Lokalt 

 
Område 10d, 11a, 14a, 15 og 17 kan også defineres som en del av flerdagsturområder i turlei-
systemet som finnes i området. 
 
Ingen av områdene kan sies å ha verdi ut over lokal verdi. Verdien for lokalbefolkningen er 
imidlertid stor for disse områdene. 
 
Nedenfor kan områdene kommenteres nærmere som følger: 
Hamnes (9) utgjør ei naturlig havn for Nordkjosbotn og egner seg også som småbåthavn. 
 
Nordkjosbotn (10a)  med skoler, barnehager, institusjoner, reiselivsbedrifter, idrettsanlegg 
m.v. og har fine arealer og muligheter knyttet til elva og elveparken. Gangbru over elva 
knytter Bomstadområdet til elveparken og sentrum. Fint nærfriluftsområde langs elva (grønn 
lunge). Lekeplasser og løkker i tilknytning til skole/barnehage. Ved Bakkeringen er det 
ridesenter og bilcrossbane. 

 
Fig. 4 Elveparken ved Nordkjosbotn inklusive tursti ogtilrettelagt  fiskeplass for funksjonshemmede 
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Nordkjoselva (10b) er viktig laksefiskeelv. Laks går helt opp til Smørpundfossen. Fine 
områder langs elva for rekreasjon. Deler av elva kan padles. Hytteområde ved Skaidi. 

 
Fig. 5 Padling og rekreasjon langs Nordkjoselva 
 
 

 
Fig. 6 Nordkjoselva er viktig for lokalbefolkningen i forhold til fiske, rekreasjon og friluftsliv – 

Smørpundfossen til venstre og trebrua ovenfor Smørpundfossen 
 
Nordkjosleira (10c) er viktig våtmarksområde og naturreservat. 
 
Perstinden (10d) er et kjent turmål for dagturområder. 
 
Storvatnet (11a) utgjør fiskevann og er dessuten drikkevannskilde. Jaktområde. 
Storvassområdet er særlig fint vinterutfartsområde. Atkomsten er imidlertid svært tung. 
 
Bomstadfossen (11b) og Piggsteinen (12) er kjente landemerker for de som ferdes gjennom 
Nordkjosdalen. 
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Fig. 7 Nordkjoselva og Bomstadfossen til venstre, Piggsteinen til høyre 
 
Russedalen (14a) er lokalt turmål. Skytebane/mulig leirduebane. 
 
Piggtind (14b). Meget karakteristisk og kjent topp. Turmål. 
 
Kjusakdalen (15). En meget særprega og dramatisk dal (villmark). Stor naturopplevelse. 
Muligheter for parkering ved dalens utløp. (NB! Områder med skredfare inne i dalen) 
 

 
Fig. 8 Kjusakdalen 
 
Kjempedalen (16). Turmål med skogsvegatkomst. 
 
Postdalen (17). Utgangspunkt for fjellturer. Geitseter. Jaktområde. Tilfredsstillende 
parkeringsmuligheter. 
 
Markenestind (27c). Turmål. 
 
Ingen av områdene innen selve planområdet kommer inn under kategorien ”områder uten 
tyngre tekniske inngrep eller kulturpåvirkning som har stor opplevelsesverdi”. 
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Når det gjelder verdi- og omfangsvurdering henvises det til KU-rapportens kap.2.1.6. 
 
Alternativ 1 har så å si ingen konsekvenser for friluftslivet, mens øvrige alternativer har 
negative konsekvenser for friluftslivet, hvorav alternativ 2 kommer dårligst ut. 
 
Vi kan imidlertid beskrive hvilke friluftsområder som blir direkte eller indirekte berørt av de 
ulike alternativene. 
 
Nordkjoselva (10 b) blir berørt på steder der det er foreslått kryssing med bru. Den frie 
ferdselen langs elva vil bli opprettholdt. Ny veg vil kunne oppleves som en ny barriere for de 
friluftsområdene langs elva som ligger utenom Nordkjosbotn sentrum. 
 
Nordkjosleira (10c) vil ikke bli nevneverdig berørt ut over det som framgår av planene for E8. 
Viktige våtmarksområder og områder med verneverdig flora blir ikke berørt. 
 
Landemerket Bomstadfossen (11b) vil kunne sees uansett alternativ. Piggsteinen (12) vil 
miste sin betydning som stoppested for turister dersom alternativ 2, 4, 5 eller 7 velges. 
Landemerket er ikke synlig fra disse alternativene, og man må dessuten da kjøre en omveg for 
å komme til stedet. 
 
Utløpet av Kjusakdalen (15) og Kjempedalen (16) vil berøres av vegtiltaket med skjæringer 
og fyllingsskråninger for alternativ 2, 4, 5 og 7. Vegen kan også oppleves som en barriere mot 
disse vegene. 
 
Avbøtende tiltak 
Bruløsningene er allerede foreslått utformet på en sånn måte at fri ferdsel langs Nordkjoselva 
(10c) sikres både for dyr og mennesker. Bruløsningene vil dessuten få en ”seilingshøyde” slik 
at muligheten for padling kan opprettholdes. Bruenes formspråk og materialvalg bør tilpasses 
omgivelsene i størst mulig grad.  
 
For alternativ 2, 4, 5 og 7 må man ved passering av dalførene Kjusakdalen (15) og 
Kjempedalen (16) sikre best mulig landskapstilpasning.  Terrenginngrepene i form av høye 
fyllinger og skjæringer søkes dempet. Det skal legges til rette for raskt reetablering av 
vegetasjon eller naturlig vegetasjonsinnvandring for å binde sammen veganlegget med 
omgivelsene. Tiltakene må vurderes nærmere på regulerings- og byggeplanstadiet.  
 
Atkomst og parkeringsmulighetene ved Kjusakdalen skal opprettholdes.  
 
Områder som har turleier til viktige dagturområder (Storvatnet (10d), Bomstadfossen (11b), 
Kjusakdalen (15), Kjempedalen (16) og Nordkjoselva (10 c) ) sikres opprettholdt med atkomst 
og parkering. Eventuelt nødvendig opparbeiding av nye parkeringsplasser skal innpasses i 
terrenget.  
 
Eventuell flytting av hytter i Skaidi eller opparbeiding av erstatningsområder kan vurderes på 
et senere planstadium. 
 
Opparbeiding av naturstier etc. til vassdrag, fiskeplasser og utsiktspunkter kan også være et 
aktuelt tiltak.  
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Dersom alternativ 2, 4, 5 eller 7 velges må det vurderes særskilt skilting til landemerket 
Piggsteinen (12). 
 
For å eliminere vegen som barriere mot elva og friluftsområdene legges det inn flere 
planskilte kryssinger. Antall og plassering vurderes endelig på reguleringsplanstadiet samkjørt 
med behovene for nærområder og landbruk. 
 
Referanser 
NOU 1983:41 ”Verneplan for vassdrag – verneplan III” 
NOU 1983:45  ”Friluftsliv og vassdragsvern” 
Balsfjord kommune – ”Friluftsplan – tematisk kommunedelplan ” 
 
 
4. Jakt og fiske 
Det vises til konsekvensutredningsrapportens kap. 2.3.4 og 2.6.3. 
 
Konsekvenser for jakt og fiske, herunder uttak av fisk og vilt 
Alternativ 1 kan ha uheldige konsekvenser for fiske, da vannføringen lett kan bli berørt pga. 
nærføring.  Etter nærmere undersøkelser kan vi konkludere med følgende: 
 
Nærføringsområdene ved Nordkjosbotn (alt. 1) (Steinnesset og Bomstad)  
For å opprettholde en buffer med kantvegetasjon og passasje for fri ferdsel skal vegfyllingene 
innstrammes med natursteinsmurer. Det henvises til konsekvensutredningsrapport kapittel 
2.6.3, side 68. Vegen vil dermed ikke ha fyllingsutslag ut i elva og påvirker derfor ikke 
fiskens gyte- og oppvektsområder. Området har gode gytemuligheter, men er dårlig egnet som 
oppvektstområde for laks. I nærføringsområdene er det få kulper slik at attraktiviteten som 
fiskeplass vurderes i utgangspunkt for å være begrenset. Områdets egnethet som fiskeplass vil 
ikke forverres av tiltaket siden fri ferdsel opprettholdes.  Tiltaket vurderes for å ha liten eller 
ingen konsekvenser for fisk og fiske. 
 
Nærføringsområde Nordmoen (gjelder også alt. 1, 3, 5 og 7) 
Avbøtningstiltak med innstramming av fylling er beskrevet i konsekvensutredningsrapportens 
kap. 2.6.3 s. 69. Ingen konsekvenser. Fiskeområde berøres ikke. 
 
 

 
Fig.9 Nærføringsområder – til venstre og midten ved Nordkjosbotn, til høyre ved Nordmoen 
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Alternativ 3 har brukryssing ved Heimly som vil måtte erosjonssikres. 
 
Denne delen av elva har meget bra vilkår som gyteområde, men er dårlig egnet som 
oppvekstområde for laks. Bunnforholdene består av stein i størrelse 5-20 cm med middels 
sterk strøm. Dybden er 10-50 cm. Ingen kulper blir berørt av brukryssingen.  
 
Bru prosjekteres ihht. dimensjonerende flom. Med brukryssingen blir det behov for å 
erosjonssikre på begge sider ovenfor og like nedenfor landkarene til brua. Midtpilar til bru 
utføres med nedrammede utstøpte stålrørspeler med diameter 0,6-0,8 m. Det vil derfor ikke 
bli behov for å erosjonssikre øra. Erosjonssikring på venstre side ovenfor landkar på vestsiden 
av elva prosjekteres slik at flomløpet vil fungere ved flom. Erosjonssikring vil medføre at 
elvetverrsnittet reduseres noe, og det vil derfor kunne bli noe økt strømhastighet i vassdraget 
forbi området. Økt strømhastighet som følge av innsnevering av elveløpet kan medføre noe 
mer erosjon nedstrøms bruområdet enn det er i dag, men tiltaket anses ikke å ha noen 
vesentlig betydning for verken fisk, fiske eller andre forhold.  
Svingen nedenfor brua erosjonssikres ikke, da det ikke er anlegg eller landbruksområder som 
må sikres. 
 
Et meget bra gyteområde for laks har et bunnsubstrat bestående av grov grus eller rund stein 
med diameter 5-30  cm. Ved evt. innsnevring av elveløpet kan økt strømhastighet medføre 
noe bunnerosjon av mindre stein, men tiltaket vurderes slik at det ikke vil medføre noe 
reduksjon på kvaliteten på gyteområdet. 
 
Erosjonssikring kan ha en positiv effekt ved at det blir bedre oppvekstområde ved at hulrom i 
forbygningen gir skjul og hvileplasser for lakseunger. 
 
  

 
Fig. 10  Kulp og sving nedenfor brukryssingsstedet for alternativ 3 ved Heimly 
 
Alternativ 5 og 7  
For alternativ 5 og 7 vil brukyssingsstedet ligge ca. 170 m ovenfor Smørpundfossen eller vel 
80 m ovenfor trebrua (se fig. 11). Smørpundfossen er en attraktiv fiskeplass og viktig 
friluftsområde som blir mye brukt. Selve fossen og kulpene i området blir ikke berørt, bortsett 
fra kulpen like ved kryssingsstedet - som til gjengjeld blir både fysisk og ”mentalt” berørt av 
kryssingen. Vi regner at kulpen kan opprettholde sin funksjon etter at erosjonssikringen for 
brua er etablert, men bruas nærføring vil ødelegge mulighetene for fiske i den nærmeste 
kulpen. Fri ferdsel langs vassdraget kan likevel opprettholdes. 
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Smørpundfossen

Alt. 5 (og 7)

 
Fig. 11 Brukryssingsstedet for alt. 5 (alt. 7) ligger ca. 170 m overfor Smørpundfossen 
 

 
Fig. 12 Venstre bilde viser kryssingsstedet for alt. 5 (og 7) markert med rød strek, mens høyre bilde viser kulpen 

nedenfor kryssingsstedet. 
 
Alternativ 2 og 4 
Alternativ 2 og 4 krysser Nordkjoselva ved Nedrum. Fri ferdsel opprettholdes og kulper blir 
ikke berørt slik at tiltaket vurderes for å ha lite eller ingen konsekvenser på fisk og fiske. 
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Fig. 13 Brukryssingsområde for alternativ 2 og 4 
 
 
Sideelver og bekker 
På alternativ 1 vil ny veg bety kryssing av Bomstadelva og Revaelva med bru/kulvert. 
 
På alternativ 2, 4, 5 og 7 krysses Kjusakdalelva  (2 separate løp) og Kjempedalselva. 
 
I tillegg krysses en rekke sidebekker som fører ut i Nordkjoselva. 
 
Trekkleier for elg, barrierevirkninger, fallvilt m.v. 
I liene ved Øvergård er det registrert orrfugl og tiur på begge sider av dalen, en spillplass for 
orrfugl i Balsfjordeidet og en hekkeplass av jerpe på Bakkeringen.  
 
For alternativ 1 vurderes situasjonen for å være uforandret i forhold til dagens veg.  
 
For alternativ 2 og 4 kan faren for kollisjoner øke, dersom spillplasser, hekkeplasser eller 
spesielle jakthabitater finnes i vegens sideareal.  
 
Kjusakdalen, Kjempedalen og Tamokdalen er sommerbeite for elg. Herfra foregår det trekk 
opp- og nedover Nordkjoselva på tvers av dalen i høst og vinter. Det foregår også trekk 
oppover Balsfjordeidet fra Tamokdalen.  
 
For alternativ 1 medfører dette fare for påkjørsler ved Fagerli og ved utløpet av Tamokdalen 
og i Kila. I henhold til dagens veg vurderes situasjonen for å være uforandret. 
 
For alternativ 3 medfører dette fare for påkjørsler ved Fagerli. 
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For alternativ 2, 4, 5 og 7  medfører dette fare for elgpåkjørsler i sørsiden av dalen ved utløpet 
av Tamokdalen og i Kila.  
 
 

 
Fig. 14 Viktig spurvefuglhabitat i området Heimly-Skaidi, samt elgtrekk på langs og Tvers avNordkjos dalen 
ved Kjusakdalen. 
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Fig. 15 Viktig storfuglområde i liene ved Øvergård. Elgtrekk til/fra Tamokdalen og mot hhv. Storfjord og  

Kjusakdalen. 
 
Konklusjon 
Det utelukkes ikke en midlertidig reduksjon i uttak av fisk og vilt i anleggsperioden. 
Konsekvenser i anleggsperioden er omtalt spesielt i kapittel 2.4 i 
konsekvensutredningsrapporten og omtales ikke ytterligere her. 
 
Alternativ 1 vil ha få konsekvenser for fisk og fiske. I nærføringsområder vil fysiske inngrep i 
vassdraget unngås etter at anleggvirksomheten er avsluttet. Fri ferdsel langs Nordkjoselva vil 
kunne opprettholdes. Det er fare for elgpåkjørsler ved Fagerli, Øvergård og gjennom Kila. 
Vegen kan være en barriere for orrfugl og tiur i liene ved Øvergård og Kila. Avbøtende tiltak 
vil gi en positiv effekt i forhold til dagens situasjon. Alternativet vurderes i sin helhet for å 
medføre ingen/lite konsekvenser for uttak av jaktbart vilt og fisk i området. 
 
Alternativ 2 og 4 vil ikke ha noen negative konsekvenser på grunn av brukryssingen eller 
nærføringer i forhold til fiske. Bruløsninger i forhold til sideelver utformes slik at fiskens frie 
vandring sikres. Passasje for ferdsel langs sideelver søkes også sikret. 
 
Disse alternativene fører til økt fare for elgpåkjørsler i sørsiden av dalen og ved utløpet av 
Tamokdalen, Kjempedalen og Kjusakdalen samt i Kila.  
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Faren for kollisjoner med storfugl er også økende, dersom spillplasser, hekkeplasser eller 
spesielle jakthabitater finnes i vegens sideareal. 
 
Alternativene 2 og 4 har samlet sett få konsekvenser i forhold til uttak av fisk, men kan 
medføre økt fare for kollisjon med elg og storfugl som kan bety reduksjon av jaktuttak. 
Avbøtende tiltak vil bidra til å begrense noen av skadevirkningene. Sum: Liten negativ 
konsekvens. 
 
Alternativ 3 kan i verste fall medføre uheldige konskevenser på kryssingsstedet for brua, men 
ved at man reduserer erosjonsikringen til et minimum anser vi konsekvensene for å være 
marginale (se avbøtende tiltak nedenfor). 
 
Fare for elgpåkjørsler ved Fagerli og Øvergård. Ingen til liten negativ konsekvens. 
 
 
Alternativ 5 (og 7)  vil ha uheldige konsekvenser for fiskeplassen nærmest kryssingsstedet.  
Økt fare for elgpåkjørsel i forhold til dagens forhold. Liten negativ konsekvens. 
 
Alternativ 2  og 4  er de alternativene som faren for fallvilt er størst. Det kan det bety redusert 
uttak av storvilt og storfugl. Alternativ 1 vil ha marginale konsekvenser mht. fallvilt samt 
uttak av vilt i forhold til i dag. Alternativ 3 vil ha de nest minste konsekvensene, mens 
alternativ 5 og 7 vil ligge i et mellomsjikt. 
 
I forhold til fiske er det alternativ 5 som kommer dårligst ut, mens øvrige alternativer har 
marginale konsekvenser. 
 
Samlet sett kan alternativene som er beskrevet ovenfor ha noen konsekvenser for uttak av fisk 
og vilt. Konsekvensene kan reduseres gjennom avbøtende tiltak. 
 
Avbøtende tiltak 
 
I forhold til fisk og fiske 
For alternativ 1 er det i kapittel 2.6.3 allerede beskrevet avbøtende tiltak med hensyn til 
nærføring. Det tas for øvrig sikte på å sikre fri ferdsel langs vassdraget både i områder med 
nærføring og på brukryssingsstedene. Vannføringen vil her ikke bli direkte berørt utenom 
flomperioder. Pga. faren for gjentagende isstuving i området mellom Bomstad og 
Nordkjosbotn må vi for øvrig se på om det er nødvendig å omforme noen av tiltakene her. 
Omformingen vil kun ha fokus på konstruksjonene skal tåle isgang og vil ha fokus på 
steinstørrelser i natursteinsmurer etc. og vil ikke medføre konsekvenser for selve 
vannstrengen. 
 
Alternativ 3  
Erosjonssikringen er beskrevet ovenfor og vil bli begrenset til et minimum, og da bare av 
landkarene på begge sider ved forbygning oppstrøms til like nedefor landkarene.  
fundamentering av både midtkar og landkar skjer med metode som ikke medfører behov for 
bunnsikring (terskel).Området nedstrøm brua er idag noe utsatt for erosjon, men her er det 
bare naturlig vegetasjon som eroderes gjennom naturlige prosesser slik at vi ikke ser noe 
poeng med sikring nedover vassdraget. Ingen verdier blir utsatt. 
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Fig. 16  Betydningen av å begrense erosjonsikringen og dermed beholde naturlig kantvegetasjon inntakt 
 
På venstre side er det et flomløp. Her ser vi for oss en lav erosjonssikring i innløpet til 
flomløpet slik at det kan fungere i flomperioder. Da det erfaringsmessig kan være betydelig 
vinterisgang i elva, vil lysåpning normalt bli noe større enn elvetverrsnittet, helninger og 
sikring vil også bli utformet ut fra dette. Flomløpet vil også ha en positiv effekt i forhold til 
isgang. 
 
Alternativ 2, 4, 5 og 7 krever ikke spesielle avbøtende tiltak i forhold til fiske på 
brukryssingsstedene. På alternativ 5 kan man vurder å flytte vegen noe, slik at kryssingen 
skjer lengre opp i forhold til foreslåtte plassering. Men  dette vil medføre at vegen får 
nærføring til elva like etter kryssingen i stigningen mot Trangen. 
 
Alternativ 3, 5 og 7 vil ha samme tiltak som alternativ 1 ved nærføringsområdet ved 
Nordmoen. 
 
Sideelver og bekker som krysses vil få en utforming og plassering av bru, kulvert eller 
stikkrenne som gjør at fiskens frie vandring ikke blir redusert. 
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Fig. 17 Gal og riktig utforming ved kryssing av sideelver 
 
I forhold til jakt, jaktuttak og fallvilt 
 
Generelt 
I henhold til Vegdirektoratets innsatsplan mot viltpåkjørsler er faunapassasjer det mest 
hensiktsmessige avbøtningstiltak for å redusere vegens barriere- og fragmenteringseffekt i 
viktige trekk- eller beiteområder. Med faunapassasjer menes det her over- eller underganger i 
elgens naturlige trekkveg. Det er viktig å plassere og utforme faunapassasjen riktig og i 
kombinasjon med viltgjerde. Bruene over Nordkjoselva og Kjusakelva kan fungere som 
faunapassasje dersom de er riktig dimensjonert og kombinert med et viltgjerde. Det henvises 
til Landskapsanalyse, kapitel 2.4.3. Faunapassasjer anbefales på vegstrekninger med 80 og 
90-soner og med ÅTD >10.000. Men også i lavere trafikkmengder bør faunapassasjer 
tilstrebes dersom vegtraseen krysser viktige trekk- eller beiteområder for elg.  
 
Sluser er 30-50 meter lange åpninger i viltgjerdene der elgen kan passere vegen. Det viktig å 
plassere slusene så nær den naturlige trekkvegen som mulig. For at elgkrysningen ved 
sluseåpninger fungerer uten stor ulykkesrisiko må det være god sikt på begge sider av vegen. 
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Vegetasjonen må holdes nede i og rundt slusene og belysning kan vurderes. Sluser i 
kombinasjon med viltgjerder anbefales på vegstrekninger med 80 og 90-soner og med ÅTD 
5000-10000.  
   
Periodisk fareskilting anbefales ved periodisk viltforekomst på veger med ÅTD 1000-5000. 
Det er liten eller ingen dokumentert effekt ved permanent skilting. Periodevis skilting og 
skilting av korte strekninger fører til større oppmerksomhet hos bilistene.  
 
I Trøndelag har det vært utprøvd mobile elgfareskilt med gul varselblink som ble plassert i 
forbindelse med sesongtrekk eller unormalt stor bestandsstørrelse. Skiltene har vist god effekt 
og har vært styrt av tidsur og blitt aktivert i skumring og demring, dvs i den perioden elgen er 
mest i bevegelse. Forsøkene har vært fulgt opp av fartsmålinger som viste redusert hastighet 
hos billistene. 
 
Rydding av siktsoner er aktuelt tiltak på vegstrekninger opp til ÅTD 5000 og omfatter 
fjerning av trær og kratt ut til 10-15 meter fra kantlinje. Rydding av siktsoner bedrer 
muligheten for å oppdage elg tidsnok for å unngå påkjørsel. 
 
Anbefalt tiltak 
I henhold til dagens veg vil antallet påkjørsler av jaktbare arter i praksis forandre seg i liten 
grad. Det er dermed relativt små konsekvenser for samtlige utbyggingsalternativer i forhold til 
dagens situasjon. 
 
Det anbefales periodisk skilting med mobile elgfareskilt med gul varselblink kombinert med 
rydding. Alternativt kan viltgjerde/voll kombinert med sluse være et aktuelt tiltak. 
Ettersituasjonen kan i beste fall bli bedre enn førsituasjonen, når det gjelder fare for 
elgpåkjørsler og fallvilt, dersom tiltakene fungerer etter hensikten. 
 
Vi anbefaler imidlertid ikke bruk av viltspeil, da dette viser seg ikke å ha særlig effekt.  
 
På alternativ 2 og 4 kan elgen sågar ledes under brua som krysser Nordkjoselva da den har et 
spenn som gjør at slik kryssing vil bli mulig. Det kan også være aktuelt å kombinere 
bruløsninger for sideelver slik at de får en utforming som gjør at de også fungerer som 
faunapasasje. 
 
Avbøtende tiltak for valgte alternativ vil bli beskrevet i detalj på reguleringsplanstadiet ut fra 
nærmere undersøkelser i hht. foreslåtte miljoppfølgingsprogram. 
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5. Støy 
 
Lover og regler 
Støy er definert og regulert i medhold av forurensningsloven. 
 
Her gjelder videre Miljøverndepartementets retningslinjer T-8/79 og T-1/86.  
T-8/79 - ”Retningslinjer for vegtrafikkstøy – planlegging og behandling etter bygningsloven”  
angir støygrenser som skal oppfylles i alle plansituasjoner. 
T-1/86 – ”Retningslinjer for fylkesmannens medvirkning som statlig fagmyndighet for støy 
ved planer etter plan- og bygningsloven” angir blant annet hvilke minimumsvurderinger en 
plan skal inneholde for å forebygge støykonflikter. 
 
Viser også til nasjonale resultatmål for reduksjon av støy hvor antall støy og støyplagende 
skal reduseres med 25 % innen år 2010, med 1999 som basisår. 
 
Grenseverdiforskriften som kom i 1997 er en oppryddingsforskrift og har kun betydning for 
eksisterende forhold. 
 
Mål for støy 
 
Det settes følgende mål for støy for planen: 

�� alle boliger langs ny veg bør ha under 30 dBA, men skal ikke overstige 35 dBA 
innendørs støy 

�� utendørs støy bør ikke overstige 55 dBA, men skal ikke overstige 60 dBA ved 
bolighus 

�� maksimalt støynivå natt (22-06) bør ikke overstige 45 dBA, men skal ikke overstige 
55 dBA innendørs støy 

 
Antall boliger/personer som er utsatt for støy 
Utskrift fra fagdatabasen Vegorama viser grafisk en oversikt over støyplagede i dag langs 
strekningen: 
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Fig. 18  Grafisk framstilling av støyplagede langs dagens strekning 
 
Resultat fra støyberegninger i VSTØY-VLUFT er vist nedenfor. Beregningsår er 2002. 
 
Antall personer med utendørs støy angitt som døgnekvivalent (uten støyskjerming): 

UTE INNE  
Alternativ 55-59 

dBA 
60-64 
dBA 

> 65 
dBA 

Sum > 
55 dBA

Sum > 
60 dBA 

30-34 
dBA 

35-41 
dBA 

Alt. 0 145 71 2 218 73 113 2 
Alt. 1 162 71 2 235 73 90 13 
Alt. 2 46 36 2 84 38 42 2 
Alt. 3 71 40 8 120 48 48 8 
Alt. 4 46 36 2 84 38 42 2 
Alt. 5 55 38 2 94 40 44 2 
Alt. 7 57 38 2 97 40 44 2 
 
Antall boliger med utendørs støy angitt som døgnekvivalent (uten støyskjerming): 

UTE INNE  
Alternativ 55-59 

dBA 
60-64 
dBA 

> 65 
dBA 

Sum > 
55 dBA

Sum > 
60 dBA 

30-34 
dBA 

35-41 
dBA 

Alt. 0 69 34 1 104 35 54 1 
Alt. 1 77 34 1 112 35 43 6 
Alt. 2 22 17 1 40 18 20 1 
Alt. 3 34 19 4 57 23 23 4 
Alt. 4 22 17 1 40 18 20 1 
Alt. 5 26 18 1 45 19 21 1 
Alt. 7 27 18 1 46 19 21 1 
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Avbøtende tiltak 
Støyskjerming av boligene med støyskjerm eller støyvoll vil gi en støydemping av utendørs 
støy mellom 5 og 15 dBA avhengig av skjermens høyde. Innedørs støynivå vil reduseres 
tilsvarende. Forutsatt skjermingsgrad S1 = 2 i VSTØY får vi følgende resultat:  
 
For alternativ 0 er det ikke beregnet effekt av skjerming, da støyskjerming vil være en del av 
et utbyggingsprosjekt. I motsatt fall gjelder grenseverdiforskriften, og da overskrides ingen 
grenseverdier. 
 
Beregninger viser at vi oppnår følgende resultat med støyskjerming: 
 
Antall personer med utendørs støy angitt som døgnekvivalent (med støyskjerming): 

UTE INNE  
Alternativ 55-59 

dBA 
60-64 
dBA 

> 65 
dBA 

Sum > 
55 dBA

Sum > 
60 dBA 

30-34 
dBA 

35-41 
dBA 

Alt. 0  145 71 2 218 73 113 2 
Alt. 1 50 8 0 59 8 19 0 
Alt. 2 21 6 0 27 6 8 0 
Alt. 3 23 2 0 25 2 2 0 
Alt. 4 21 6 0 27 6 8 0 
Alt. 5 19 8 0 27 8 10 0 
Alt. 7 19 8 0 27 8 10 0 
 
Antall boliger med utendørs støy angitt som døgnekvivalent (med støyskjerming): 

UTE INNE  
Alternativ 55-59 

dBA 
60-64 
dBA 

> 65 
dBA 

Sum > 
55 dBA

Sum > 
60 dBA 

30-34 
dBA 

35-41 
dBA 

Alt. 0 69 34 1 104 35 54 1 
Alt. 1 24 4 0 28 4 9 0 
Alt. 2 10 3 0 13 3 4 0 
Alt. 3 11 1 0 12 1 1 0 
Alt. 4 10 3 0 13 3 4 0 
Alt. 5 9 4 0 13 4 5 0 
Alt. 7 9 4 0 13 4 5 0 
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Kostnader 
Forutsetter støyskjerming av alle boliger hvor utendørs støynivå overstiger 55 dBA uten 
støyskjerming. Antar en kostnad på kr 5000,- pr løpemeter og 30 meter pr bolig. Noen boliger 
vil fortsatt gjenstå med utendørs støy over nedre anbefalte grense på tross av støyskjerming. 
For noen av disse vil også innendørs støy overstige nedre grense etter støyskjerming. Dette 
kan avbøtes ved enkle fasadetiltak – tilleggsisolering, lydvindu og enkelt ventilasjonsanlegg. 
 
 FØR 

(ute) 
ETTER 

(ute) 
FØR 
(inne) 

ETTER
(inne) 

Kostnad 
mill. kr 

Alternativ Sum > 55 
dBA 

Sum > 55 
dBA 

Sum>30 
dBA 

Sum>30 
dBA 

Skjerm Fasade 

Alt. 0 104 104 54 54   
Alt. 1 112 28 9 0 16,88 0,54 
Alt. 2 40 13 4 0 6,00  0,24 
Alt. 3 57 12 1 0 8,55 0,06 
Alt. 4 40 13 4 0 6,00 0,24 
Alt. 5 45 13 5 0 6,75 0,30 
Alt. 7 46 13 5 0 6,90 0,30 
 
 
Det er ingen arbeidsplasser/forretninger som har innendørs støy over 40 dBA. Det blir dermed 
bare boliger som støyskjermes. 
 
Maksimalt lydnivå om natten 
Når det gjelder andelen tungtrafikk så viser tellepunktet nord for Nordkjosbotn at i 
gjennomsnitt over døgnet så er 3 % av kjøretøyene over 16 m lange, mens 1 % er mellom 
12,5 og 16 m lange.  
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Fig. 19  Døgnfordeling av tunge kjøretøyer på strekningen 
 
Våre beregninger viser at det er bygninger som ligger opp til 60 m fra senterlinja av E6 i 80-
sonene, opp til 50 m fra senterlinja i 70-sonene og opp til 40 m i 50- og 60-sonene som er 
utsatt for utendørsstøy over 55 dBA. Avstandene er beregnet ved hjelp av et regneark fra 
Vegdirektoratet. Regnearket baserer seg på samme metode som VSTØY. 
 
Statens vegvesen har et tellepunkt sør for Nordkjosbotn og  et ca. 1,8  km nord for 
Nordkjosbotn. Vi har sett på registreringene her for en normaluke (22/99) I gjennomsnitt 
passerer det 13 kjøretøy med en lengde over 16 m dette tellepunktet hver natt (mellom kl 
2200 og 0600). Vi antar at det er liten lekkasje av tunge kjøretøy mellom Nordkjosbotn og 
Storfjord grense.  
 
I dagens metode for å beregne støy er det ikke lagt opp til å beregne et ekvivalent 
nattstøynivå, eller et gjennomsnitt for verste time om natta. VSTØY kan ikke beregne dette.  
 
Maks. støy inntreffer når største kjøretøy passerer, altså når vogntog passerer. I gjennomsnitt i 
uke 22/99 opptrådte maks. støy omtrent 13 ganger hver natt. 
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Antall boliger/personer som utsettes for maks. lydnivå natt over 70 dBA utendørs 
Beregningene vedr. døgnekvivalent  støynivå ovenfor viser følgende: 
 

Med støyskjerming (ute) 
Boliger Personer 

 
Alternativ 

Sum > 60 
dBA 

Sum > 60 
dBA 

Alt. 0  35 73 
Alt. 1 4 8 
Alt. 2 3 6 
Alt. 3 1 2 
Alt. 4 3 6 
Alt. 5 4 8 
Alt. 7 4 8 
 
Vi antar at de fleste av disse også opplever maks. lydnivå utendørs på over 70 dBA. I henhold 
til trafikkfordelingen over døgnet skjer dette 13 ganger hver natt. 
 
 
Antall boliger/personer som utsettes for maks. lydnivå natt over 45 dBA innendørs 
Beregningene vedr. døgnekvivalent støynivå ovenfor viser følgende: 
 

Med støyskjerming 
(inne) 

Boliger Personer 

 
Alternativ 

35-41 dBA 35-41 dBA
Alt. 0  2 1 
Alt. 1 0 0 
Alt. 2 0 0 
Alt. 3 0 0 
Alt. 4 0 0 
Alt. 5 0 0 
Alt. 7 0 0 
 
Vi antar ut fra dette at det bare unntaksvis vil kunne inntreffe maks. lydnivå over 45 dBA 
innendørs. 
 
Helseinstitusjoner/skoler og barnehager 
Alt av helseinstitusjoner, skoler og barnehager ligger i Nordkjosbotn sentrum og er derfor 
ikke berørt for noen av alternativene. 
 
 
Konklusjon 
Vi ser at vi med støyskjerming greier å overholde målsettingen om at innendørs støy ikke skal 
overstige 35 dBA for samtlige utbyggingsalternativer. 
 
Når det gjelder utendørs støynivå viser beregningene at noen få boliger selv med skjerming 
vil komme over 60 dBA i utendørs støy, så her greier vi ikke å oppnå 100 % måloppnåelse. 
Det er likevel stor reduksjon i antall støyutsatte og et vesentlig bidrag i forhold til å oppfylle 
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nasjonale målsettinger på området. Det er mulig at antallet boliger med utendørs støy kan bli 
lavere ved at man øker skjermingshøyden, vender utearealet bort fra vegen der det er egnet for 
det etc. På den måten kan det bli enda høyere måloppnåelse mht. utendørs støy. 
 
Vi antar også at vi med avbøtende tiltak kombinert med utendørs støyskjerming og 
fasadetiltak vil kunne innfri målsettingen om at maksimalt støynivå natt (22-06) ikke bør 
overstige 45 dBA, men skal ikke overstige 55 dBA innendørs støy. 
 
Samlet sett vil utbyggingsalternativene gi betydelig reduksjon i antall støyutsatte på 
strekningen og således bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger. 
 
Alternativ 3  gir sammen med avbøtende tiltak best resultat, mens øvrige 
utbyggingsalternativer kommer omtrent likt ut. Reduksjonen er imidlertid betydelig for 
samtlige utbyggingsalternativer i forhold til 0-alternativet, som ikke gir reduksjon i det hele 
tatt. 
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6. Naturmiljø 
Det vises til konsekvensutredningsrapportens kapittel 2.2.1 side 36.  
 
Med bakgrunn i at det er foretatt feil vurdering av områdets verdi mht. vernet vassdrag legger 
vi nå frem oppdatert konsekvensark for naturmiljø. I tillegg er følgende rødlistearter 
observert: Hubro med status V (trolig hekkende); jaktfalk med status R (observert jaktende); 
hønsehauk med status R,  (trolig hekkende) og kongeørn med status status R (observert 
jaktende). Konsekvensarket nedenfor erstatter tidligere versjon.  
 
Vurdering av konsekvensenes betydning ut fra opplysninger om verdi og omfang 
Konsekvensgruppe: Miljø 
2.2.1 Oppsummering av konsekvenser for: Naturmiljø 

 

Generell 
beskrivelse 
av situasjon 
og egenskaper 

Se ovenfor. Vurdering av verdi: 
 
Liten  Middels   Stor
|--------|--------| 
                          � 

Kvantitativt og tekstlig beskrivelse av konsekvenser (Omfang) 
 

Samlet vurdering 
Ikke-prissatte 

Alt. 0 
Eksisterende veg 

Ingen endring.  

Alt. 1 
Nordkjosbotn- 
Storfjord gr. 
 
 
 

Alternativet vil berøre en del av kantsoner til 
landbruksområder pga. samlevegene og krysse 
trekkruter for elg ved Øvergård og Fagerli. 
Alternativet har nærføring til Nordkjoselva ved 
Nordkjosbotn, Bomstad og Nordmoen. Dette vil 
bidra til en liten reduksjon av verdien av et 
vassdrag med nasjonal verneverdi.  
 
De berørte områdene og artene er nokså vanlige og 
kantsoner i deler av strekningen vurderes å ha en 
middels økologisk verdi. Det er en viss risiko for 
forandringer i naturmiljøet. 
 
Omfang: 
 
Stor neg.     Middels neg.  Liten/intet        Middels pos.        Stor pos. 
|--------|--------|--------|--------| 
                              � 
 

Inngrep i 
kulturpåvirket 
landskap med land-
bruksområder og 
spredt bebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liten negativ  
konsekvens (-) 
 

Alt. 2 
Nordkjosbotn- 
Storfjord gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativet vil medføre store inngrep i 
naturmiljøet ved å skjære seg gjennom en rekke 
viktige spurvefuglbiotoper fra Heimly til Skaidi. 
Traseen vil ha nærføring til Nordkjodelva ved 
Skaidi, uten at det medfører særlige negative 
konsekvenser.  I området fra Nordkjosbotn til 
Øvergård er det registrert Hubro, Jaktfalk, 
Hønsehauk og Kongeørn som står på DN`s 
rødliste. Hubro og Kongeørn er trolig hekkende. 
Vegen vil dele et kvartærgeologisk verneverdig 

Inngrep i 
kulturpåvirkete 
områder med over-
ganger til 
naturområder. 
 
Biologisk 
mangfoldige 
naturområder på 
deler av strekningen. 
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Alt. 2 forts. 
 

område (kategori III) ved Øvergård og berøre 
dødisformer i nedre delen av Kjusakdalen.  
Ved Nedrum krysser vegen elva i en 120 m lang 
tospennsbru (se fig. 2.6.3.11) og midtpillaren må 
erosjonnsikres. 
 
Traseen vil bli en barriere for elg som trekker opp- 
og nedover Nordkjosdalen og Balsfjordeidet fra 
Kjusakdalen, Kjempedalen, Tamokdalen og 
Mortensdalen. Her vurderes likevel inngrepet for å 
være moderat.  
 
Alternativet vil redusere verdien av biologisk 
mangfoldige natur-områder i sørsida av dalen og 
det er stor sannsynlighet for negative økologiske 
forandringer. 
 
Omfang: 
Stor neg.     Middels neg.  Liten/intet        Middels pos.        Stor pos. 
|--------|--------|--------|--------| 
                   � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor negativ 
konsekvens (---) 
 

Alt. 3 
Nordkjosbotn- 
Heimly-Tue- 
Storfjord grense 
 

Ved Heimly vil vegen passere elva i en 50 m lang 
tospennbru (se fig. 2.6.3.12). Landkar og midtpillar 
må erosjossikres. Traseen  vil medføre store 
inngrep i naturmiljøet ved kryssingsstedet og  her 
berøre viktige spurvefuglbiotoper og utkanten av 
kulturpåvirket flommarkskog. Her finnes det 
spredte bestander med maiblom, som er en svært 
sjeldent art i Nord-Norge. Vegen vil krysse dalen 
på tvers og bli en barriere for elg som passerer 
daldraget fra Kjusakdalen. Moderat inngrep her og 
få konflikter på øvrig strekning, lik alternativ 1. 
Alternativet vil medføre en viss risiko for 
forandringer i naturmiljøet. 
 
Omfang: 
Stor neg.     Middels neg.    Liten/intet      Middels pos.        Stor pos. 
|--------|--------|--------|--------| 
                      � 

Inngrep i 
kulturpåvirket 
område med 
landbruks-områder 
og spredt 
bebyggelse. 
 
Biologisk 
mangfoldig 
naturområde på 
deler av 
strekningen. 
 
 
 
Middels negativ 
konsekvens (--) 
 

Alt. 4 
Nordkjosbotn-
Øvergård-Kila-
Storfjord gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traséen vil være konfliktfull fram til Øvergård og 
medføre middels til store inngrep i naturmiljøet, lik 
alternativ 2. Få konflikter fram til Storfjord grense, 
lik alternativ 1. Alternativet vil redusere verdien av 
biologisk mangfoldige naturområder i sørsida av 
dalen og det er sannsynlighet for negative 
økologiske forandringer. 
 
 
 
 

Inngrep i 
kulturpåvirket 
område med 
landbruks-områder 
og spredt 
bebyggelse. 
 
Biologisk 
mangfoldig 
naturområde på 
deler av 



Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense   Tilleggsutredning til konsekvensutredningsrapport 
_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
Side 28 

 
 

Alt. 4 forts. 
 

 
Omfang: 
Stor neg.     Middels neg.   Liten/intet       Middels pos.        Stor pos. 
|--------|--------|--------|--------| 
                 � 

strekningen. 
 
Middels (--) til stor 
negativ konsekvens 
(---) 

Alt. 5 
Nordkjosbotn-
Smørpundfossen- 
Trangen-Storfjord 
gr. 

Traseen vil være konfliktfull fram til 
Smørpundfossen, lik alternativ 2. Her vil vegen  
krysse Nordkjoselva i en ca. 70 meter lang bru i tre 
spenn (se fig. 2.6.3.13). Det er tatt hensyn til en 
passasje foran landkaret som sikrer fri ferdsel. I 
retning Trangen fortsetter traseen gjennom lyngrik 
bjørkeskog og store dyrkamarksarealer. Området 
har færre kvaliteter for naturmiljøet og inngrepet 
vurderes for moderat her. Få konflikter fram til 
Storfjord grense, lik alternativ 1. Alternativet vil 
redusere verdien av biologisk mangfoldige 
naturområder i sørsida av dalen og det er 
sannsynlighet for negative økologiske forandringer.
 
 
 
 
Omfang: 
 
Stor neg.     Middels neg.         Liten/intet        Middels pos.   Stor pos. 
|--------|--------|--------|--------| 
                 � 

Inngrep i 
kulturpåvirket 
område med 
landbruks-områder 
og spredt 
bebyggelse. 
 
Biologisk 
mangfoldig 
naturområde i deler 
av strekningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middels (--) til stor 
negativ konsekvens 
(---) 
 

Alt. 7 
Nordkjosbotn-
Smørpundfossen-
Trangen-Øvergård-
Storfjord gr. 
Alt. 7 forts. 
 
 

Traseen tilsvarer alternativ 5 fram til Øvergård. Her 
vil vegen komme i konflikt med elg som trekker 
opp- og nedover Balsfjordeidet fra og til 
Tamokdalen. Fra Kila og inntil Storfjord grense 
moderat inngrep, lik alternativ 2. Alternativet vil 
redusere verdien av biologisk mangfoldige 
naturområder i sørsida av dalen og det er stor 
sannsynlighet for negative økologiske forandringer.
 
Omfang: 
 
Stor neg.      Middels neg.        Liten/intet         Middels pos.            Stor pos. 

|--------|--------|--------|--------| 
                 � 

Inngrep i 
kulturpåvirket 
område med 
landbruks-områder 
og spredt 
bebyggelse. 
 
Biologisk 
mangfoldig 
naturområde i deler 
av strekningen. 
 
Stor negativ 
konsekvens (---) 

 
Konklusjon 
Alle alternativene har negativ innvikning på naturmiljøet. Alternativ 2 kommer samlet sett 
dårligst ut, mens alternativ 1 kommer best ut. 
 


