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Forord 

 

Foreliggende rapport er en temarapport utarbeidet til konsekvensutredning for Stad skipstunnel. 

Konsekvensutredningen skal følge forslag til reguleringsplan for Stad skipstunnel, som utarbeides 

parallelt. Kystverket er tiltakshaver. 

Selje kommune er planmyndighet og skal behandle reguleringsplanforslaget. Denne temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet Nærmiljø og friluftsliv, og vurderer 

konsekvensene av Stad skipstunnel. 

Temarapporten er skrevet av Brit S. Johnsen. Lisbet Haug har vært kvalitetssikrer. 

 

Trondheim, 19.12.16.  
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1. Sammendrag 
 

1.1  Metode og forutsetninger 
Definisjon av temaet 

Temaet er utredet iht. metoden som er beskrevet i Statens vegvesen sin Håndbok V712 
Konsekvensanalyser (Hb V712).  

Temaet Nærmiljø og friluftsliv defineres i Statens vegvesen Hb V712 slik: 

Nærmiljø: Menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar 
nærhet til der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen daglig 
ferdes til fots eller på sykkel. 

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder (St.melding 
nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i 
tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. 
Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller 
som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012). 

Iht. V712 pkt. 6.4.1 skal ikke motorisere aktiviteter inngå i temaet nærmiljø og friluftsliv. I utredningen 
knyttet til Stad skipstunnel, er imidlertid friluftsliv til sjøs et vesentlig element. Friluftsliv knyttet til 
båtliv er derfor tatt med i utredningen, uavhengig om aktiviteten er motorisert eller ikke. 

 

Retningslinjer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, MD 2011.  

Barn og unge i planlegging etter plan og bygningsloven T-1513 og Rikspolitiske retningslinjer for å 
ivareta barn og unges interesser i planleggingen T-2/08  

Folkehelsemeldingen  

Miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»  

Støyretningslinje T-1442/2012.  

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017, Sogn og fjordane fylkeskommune 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse 2012-2015 

Kommuneplanen sin arealdel i Selje kommune 2016-2028 (høringsutkast)  

 
For innhold i retningslinjene: Se kapittel 2.6. 
 

Delområder 

Plan- og influensområdet er delt inn i 14 delområder for tema nærmiljø og friluftsliv.  

Delområdene avgrenses og har karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen av 
arealet. Det vises til verdikart for tema Nærmiljø og friluftsliv. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger/id649923/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/barn-og-unges-interesser-i-planleggingen/id418042/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/barn-og-unges-interesser-i-planleggingen/id418042/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-201220131/id734974/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
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1.2  Verdi 
Selje kommune ligger som en «knyttneve» ut i det barske Stadhavet. Kommunen/innbyggerne har 

tradisjonelt livnært seg på en kombinasjon av jordbruk og fiske. Gårdene/bebyggelsen med 

dyrkamark og innmarksbeite ble etablert i et bånd mellom havet og de innenforliggende 

fjellformasjonene. Denne strukturen har en også i dag, men tettstedene har etter hvert vokst, og nye 

næringer er kommet til. Nærmiljø/grendestruktur vurderes i hovedsak som typisk for regionen. 

De største tettstedene er Selje og Leikanger. Offentlige og private servicefunksjoner ligger i all 

hovedsak knyttet til disse tettstedene. Det samme gjelder skoler og barnehager.  

Nærmiljø og friluftsliv i Selje kommune, og spesielt på Stadlandet, er sterkt preget av det unike og 

storslagne landskapet: Hav, himmel, bratte fjell, heier, lune viker med rom for bosetting, kritthvite 

sandstrender og spektakulær utsikt. Store kontraster i vær, lys og årstider forsterker opplevelsen for 

friluftslivet og påvirker dagliglivet til de som bor der. Friluftsopplevelsene i Selje kommune vurderes 

som unike også i nasjonal sammenheng. 

Det vises til Verdikart nærmiljø og friluftsliv vedlagt bakerst i rapporten. 

 

1.3  Omfang 
De viktigste påvirkningene på nærmiljø og friluftsliv er knyttet til: 

- Barrierevirkning ved at Stad skipstunnel deler grendene innerst i Moldefjorden og 

Kjødepollen i to. Ferdsel til fots på tvers av portalene blir presset opp og over tunneltaket. 

Spesielt i Kjødepollen gir dette negative utslag for nærmiljøet. 

- Arealbeslag: Områder som bygges ned, nærmiljø som blir rammet av at areal omdisponeres. 

Dette medfører også at enkelte funksjoner/hus/beboere i nærmiljøet forsvinner/kan 

forsvinne. Uteområder og friluftsområder som blir direkte berørt. 

- Nærføring: Opplevelseskvalitetene endres gjennom graden av opplevd nærføring portal og 

massedeponi har. Støy og luftforurensing er en konkret konsekvens av nærføring, og kan 

måles. (omtalt under). I tillegg har en forhold som må vurderes mer skjønnsmessig, og som 

kan oppleves ulikt for ulike personer og ulike grupper. 

- Fjernvirkning av tunnel og massedeponi (nærmiljø og friluftsliv) 

- Støy, luftforurensing og lysforurensing: Støy og luftforurensing behandles som prissatte 

tema, men inngår også i tema nærmiljø og friluftsliv dersom det har verdi for menneskelig 

aktivitet i et nærmiljø eller friluftsområde. 
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Tabell 1-1: Påvirkning med betydning for omfang for de enkelte delområdene, oppsummert i tabell 

ID Navn delområde Verdibegrunnelse Verdi Berøres av 
alternativ 

Omfang, kort beskrivelse av vesentlige påvirkninger 

1 Moldefjorden, 
vannflate 

Delområde med 
opplevelseskvaliteteter 
godt egnet til sjørelatert 
friluftsliv og rekreasjon. 
Området benyttes av 
forholdsvis mange.   
 

Middels til stor Alle Alt. 1, 3: Utfylling/tiltak i Moldefjorden ved portal. 
Utfylling i sjø ved portalene endrer nærmiljøets 
tilgang til og bruk av området (positivt og negativt). 
Noe økt støy og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker nærmiljø og friluftsliv både 
bruksmessig, visuelt og med tanke på  støy/lys- og 
luftforurensing. 

2 Eidsstranda Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
som er egnet til bruk og 
opphold. Få hus og lav 
bruksintensitet trekker 
verdien på delområdet noe 
ned. 
 

Middels Alle Alt. 1, 3: Portal m/tilhørende anlegg, Moldefjorden. 
Portalområdet deler stranda/nærmiljøet i to og 
endrer beboernes/brukernes tilgang til og bruk av 
området (positivt og negativt). Omvei/barriere for 
myke trafikanter. Noe økt støy og lysforurensing, 
visuell kontakt med påhuggsområdet. 
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker nærmiljø og friluftsliv både 
bruksmessig, visuelt og med tanke på støy/lys- og 
luftforurensing. 

3 Eidsstranda-Salt Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
som er egnet til bruk og 
opphold.  
 

Middels Alle 
(Fjernvirkning) 

Alt. 1, 3: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt støy og 
lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet.  
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker også tilliggende nærmiljø og 
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friluftsliv både bruksmessig, visuelt og med tanke på 
støy/lys- og luftforurensing (fjernvirkning) 

4 Eidsstranda-Selje Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
som er egnet til bruk og 
opphold.  
 

Middels   
 Alle 
(Fjernvirkning) 

Alt. 1, 3: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt støy og 
lysforurensing, visuell kontakt m/ påhuggsområdet.  
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker også tilliggende nærmiljø og 
friluftsliv både bruksmessig, visuelt og med tanke på 
støy/lys- og luftforurensing (fjernvirkning) 

5 Selje Områder/steder som 
definerer 
stedets/regionens 
identitet. Uteområder som 
brukes ofte/av mange både 
til nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv. Knutepunkt for 
boliger og 
offentlige/private 
funksjoner. 

Stor  Alle 
(Fjernvirkning) 

Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor Selje. 
Alt 1 har i tillegg  evt. permanent massedeponi vist 
ved Hamreosen. 

6 Selja-Ersholmen Områder/steder som i stor 
grad definerer regionens 
identitet. Uteområder som 
brukes ofte/av mange både 
til nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv, både til sjøs og 
på land. 

Stor  Alle 
(Fjernvirkning) 

Økt ferdsel og økt nærføring av tunge fartøy på 
fjorden i et område som er svært mye brukt til 
båtliv/sjønært friluftsliv.  
 

7 Selje-Skorfjellet Områder/steder som 
definerer 
stedets/regionens 
identitet. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 

Middels til stor  Alle 
(Fjernvirkning) 

Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor Selje-Skorfjellet. 
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som er egnet til bruk og 
opphold. 
 

8 Åssider og fjell 
rundt Moldefjorden 
og Kjødepollen 

Områder/steder som 
definerer 
stedets/regionens 
identitet. Områdene gir 
mulighet for friluftsliv i et 
særegent fjellandskap, 
med potensiale for økt 
bruk. 

Middels til stor  Alle 
(Fjernvirkning) 

Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden/visuell 
kontakt med påhuggsområdet for deler av 
områdene.  
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker også tilliggende 
friluftsområder (fjernvirkning). 

9 Kjødepollen, 
vannflate 

Delområde med 
opplevelseskvaliteteter 
godt egnet til sjørelatert 
friluftsliv og rekreasjon. 
Området benyttes av 
forholdsvis mange.   
 

Middels til stor Alle Alt. 1, 3: Utfylling/tiltak i Moldefjorden ved portal. 
Utfylling i sjø ved portalene endrer nærmiljøets 
tilgang til og bruk av området (positivt og negativt). 
Noe økt støy og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker nærmiljø og friluftsliv både 
bruksmessig, visuelt og med tanke på  støy/lys- og 
luftforurensing. 

10 Sneide-Gorgeneset Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
som er egnet til bruk og 
opphold.  
 

Middels Alle Alt. 1, 3: Portal med tilhørende anlegg, Kjødepollen. 
Portalområdet deler bygda/nærmiljøet i to og 
endrer beboernes/brukernes tilgang til og bruk av 
området (positivt og negativt). Betydelig 
omvei/barriere for myke trafikanter. 
Bolighus/annen bebyggelse forutsettes revet. 
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker nærmiljø og friluftsliv både 
bruksmessig, visuelt og med tanke på  støy/lys- og 
luftforurensing. 
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11 Gorgeneset-Saltvik Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
som stedvis er egnet til 
bruk og opphold. Få hus og 
lav bruksintensitet trekker 
verdien på området noe 
ned. 
 

Middels Alle 
(Fjernvirkning) 

Alt. 1, 3: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt støy og 
lysforurensing, visuell kontakt m/påhuggsområdet.  
Nærføring av skipstrafikk. 
Alt. 2 har i tillegg midlertidig massedeponi ved 
portal. Dette påvirker også tilliggende nærmiljø og 
friluftsliv både bruksmessig, visuelt og med tanke på 
støy/lys- og luftforurensing (fjernvirkning) 

12 Sneide-Leikanger Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene 
har opplevelseskvaliteter 
egnet til bruk/ opphold.  
 

Middels Alle 
(Fjernvirkning) 

Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden. 
 

13 Leikanger Områder/steder som 
definerer stedets identitet. 
Uteområder som brukes 
ofte/av mange både til 
nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv. Knutepunkt for 
boliger og 
offentlige/private 
funksjoner. 

Middels til stor Alle 
(Fjernvirkning) 

Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor Selje. 
Alt 1 har i tillegg  evt. permanent massedeponi vist 
ved Leikanger. 

14 Stadlandet Områder/steder som 
definerer 
stedets/regionens 
identitet. Verdien med 
tanke på nærmiljø og 
friluftsliv vil variere noe 
innenfor området, men 
under ett settes verdien til 
stor.  

Stor Alle 
(Fjernvirkning) 

Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden. 
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1.4  Konsekvens 
 

Tabell under viser konsekvenser av reguleringsplan for alle delområder og samlet for tema nærmiljø 

og friluftsliv, i 3 alternativ. 

Alt 1: Skipstunnel + borttransport av tunnelmasser for bruk til utfylling og landvinning. 

Alt 2: Skipstunnel + midlertidige massedeponi ved portalene.  

Alt 3: Skipstunnel + permanente massedeponi (dypvannsdeponi).  

 

 
Tabell 1-2: Sammenstilling av konsekvenser for tema Landskapsbilde 

 
 
 
 

 

Delområde, ID, Navn Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

1 Moldefjorden, vannflate Liten negativ (-) Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

2 Eidsstranda Liten/ middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten/middels 
negativ (-/--) 

3 Eidsstranda-Salt Liten/middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

4 Eidsstranda-Selje Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

5 Selje tettsted Liten negativ (-) Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

6 Selja-Ersholmen med fjordbasseng Middels negativ 
(--) 

Middels negativ 
(--) 

Middels negativ 
(--) 

7 Selje-Skorfjellet Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

8 Åssider og fjell rundt Moldefjorden og 
Kjødepollen 

Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

9 Kjødepollen, vannflate Liten negativ (-) Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

10 Sneide-Gorgeneset Middels negativ 
(--) 

Middels/stor 
negativ 
 (--/---) 

Middels negativ 
(--) 

11 Gorgeneset-Saltvik Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

12 Sneide-Leikanger Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

13 Leikanger Liten negativ (-) Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

14 Stadlandet Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

    

SUM Liten til middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 
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1.5  Anleggsperioden 
 

Bygging av Stad skipstunnel innebærer ei omlegging av eksisterende Fv. 618 langs Moldefjorden, 

både midlertidig og permanent. I tillegg blir den gjennomgående kommunale vegen mellom Store 

Kjøde og Litle Kjøde påvirket/brutt. Fv. 620 forbi Kjøde blir ikke direkte berørt av tiltaket. Særleg på 

Kjødesida av planområdet vil det være ei utfordring å legge om veger og etablere eit nytt system som 

tar hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet, både i anleggsperioden og i ettersituasjonen. 

Det vil være ei utfordring å minimere barriereeffekten av Stad skipstunnel, både i anleggsperioden og 

i ettersituasjonen. 

 

Konsekvensgraden i anleggsfasen er avhengig av hvordan anleggsarbeidene planlegges og 

gjennomføres. 

Av tiltak med konsekvenser for Nærmiljø og Friluftsliv i anleggsperioden, trekkes følgende tiltak fram: 

 Sprenging og massetransport 

 Deponier 

 Anleggs- og riggområder 

 Anleggsveger og midlertidige veger for kjørende og myke trafikanter, mindre oversiktlig 

trafikkbilde og lengre tilkomstveier og lengre/brattere forbindelseslinjer for myke 

trafikkanter. 

 Støy i anleggsfasen 

Hvilke konkrete boliger/miljø som blir berørt må vurderes nærmere når detaljer om 

fremdrift, maskinpark og arbeidsprosesser er kjent. Det er spesielt i perioder med borring og 

pigging det vil være til dels høye støybelastninger. Det forutsettes at anleggsfasen må 

tilpasse driften til gjeldende forskrifter. For mer detaljert informasjon om støy i anleggsfasen 

vises det til eget notat: Vurdering av anleggsstøy i forbindelse med bygging av Stad 

skipstunnel. 

 Støv/luftforurensing i anleggsfasen, jfr rapport fra Nilu. 
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1.6  Avbøtende og kompenserende tiltak 
 

Avbøtende tiltak 

 En godt planlagt anleggsfase med tilstrekkelig informasjon vil gi en mer forutsigbar situasjon 

for de som blir berørt. 

 Premisser for riggplaner, anleggsveier og massedeponier som i nødvendig grad ivaretar 

hensynet til nærmiljø og friluftsliv.  

 Skjerming av riggområder og deponiområder. 

 Fokus på trafikksikkerhet på omkjøringsveger i anleggs-perioden ved gang- og sykkelveger og 

ved barns leke- og oppholdsarealer. 

 

Kompenserende tiltak 

På dette planstadiet ser en tiltak som vil gi konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, men som pr. nå 

ikke fullt ut er kjent. Det anbefales at det med byggeplan for anlegget kreves en detaljert 

landskapsplan som skal godkjennes av kommunen. I denne planen kan forhold som i dag ikke er 

tilstrekkelig utredet mht. konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv få løsninger som gjennom avbøting 

og kompensasjon ivaretar disse temaene på en tilfredsstillende måte. 

Dette kan være: 

 Etterbruk av riggområder m.m. som kan komme nærmiljøet til gode i ettertid. Etablering av 

for eksempel naustområder/småbåthavn, områder for opphold/rekreasjon. 

 Gode forbindelser, både funksjonelt og visuelt, for myke trafikanter på tvers av Stad 

skipstunnel i ettersituasjonen. 

 

 

1.7  Miljøoppfølging 
 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 

utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte vesentlige 

negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal ivareta dette behovet. 

Nærmiljø og friluftsliv bør være eget tema i miljøoppfølgingsprogrammet i byggefasen. 

Det bør etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også kompetanse på nærmiljø og 

friluftsliv inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form av en”grønn” time med 

byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres med 

temaene landskapsbilde, kulturmiljø og naturmiljø.  
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2. Innledning 

2.1  Formål med reguleringsplan og konsekvensutredning 
 

Bakgrunnen for Stad skipstunnel er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad. En kombinasjon av 

havstrømmer og undersjøisk topografi skaper krevende seilingsforhold med høye bølger, som 

kommer fra ulike kanter samtidig. Dette medfører blant annet at fartøy venter i stedet for å passere 

Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger. 

En skipstunnel gjennom Stadlandet er blitt utredet i flere omganger både på 1990-tallet og 2000-

tallet.  I 2004 vedtok Kommunestyret i Selje kommune en skipstunnel med et lite tverrsnitt (sak PS 

092/04) 

Det er nå vedtatt å gå videre med en skipstunnel med stort tverrsnitt. Dette utløser behov for ny 

reguleringsplan. I 2010 leverte Kystverket en konseptvalgutredning (KVU) som var en videreføring av 

en utredning som ble startet i 2007. Kvalitetssikringen (KS1) av KVUen ble ferdigstilt i 2012, og ga 

anbefalinger og føringer for et forprosjekt. Kystverket har i brev datert 18.02.2015 fått i oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet å utarbeide forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning for Stad 

skipstunnel. Denne rapporten er en del av konsekvensutredningen. 

Samfunnsmålet for prosjektet beskriver hvilken samfunnsutvikling det skal bygge opp under, og er 

derfor knyttet til prosjektets virkning på samfunnet. Samfunnsmålet for prosjektet er definert som: 

God fremkommelighet, sikkerhet og effektivitet for sjøtransport forbi Stad. 
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2.2  Beskrivelse av tiltaket 

2.2.1  Skipstunnelen 

 

Figur 2-1. Tunnel gjennom Stadlandet 

Stad skipstunnel går igjennom Stadlandet, og er 
ca. 1700 meter fra innslaget i Moldefjorden til 
utløpet i Kjødepollen. Tverrsnittet av tunnelen er 
på ca. 1660 m2. Hurtigruteskipet Midnattsol har 
vært dimensjonerende for tunnelen. 
Tunnelåpningen har en høyde fra bunnen (under 
vann) til toppen på nær 50 meter. Bredden på 
tunnelen er på 36 meter. Høyden fra bunnen til 
tunnelhenget blir bestemt av krav til høyde fra 
høyeste høyvann til tunnelheng på 35,5 m og krav 
til dybde ved laveste lavvann på 12,0 m. Det vil 
være gangbaner med fendre på hver side inne i 
tunnelen, slik at fri bredde mellom fenderene er 
26,5 meter. Midnattsol er 21,5 meter bred og det 
vil da være klaring på 2,5 meter på hver side når 
skipet kjører gjennom tunnelen.  

 

 
 Figur 2-2. Tverrsnitt av tunnel (Illustrasjon av Norconsult) 
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Tunnelen er utformet med høye krav til trygghet for fartøy som skal passere igjennom. Det vil være 

en spesiell opplevelse for turister om bord i passasjerskip, så vel som mindre båter. Det er et poeng 

at denne opplevelsen blir behagelig og rolig. Det er vurdert at forholdene er slik at enkel 

effektbelysning i tillegg til ledelys vil gi en god opplevelse. Det er forutsatt at effektbelysningen ikke 

forstyrrer ledelys for navigasjon. Belysningen vil være viktig for at de reisende skal få en trygg og god 

opplevelse, samtidig som belysningen skal være både interessant og visuelt vakker. 

 

Figur 2-3. Visualisering av lys i skipstunnelen (Illustrasjon av Snøhetta) 

Inngangen mot tunnelen er formet som en trakt, med en ytre og indre konstruksjon fram mot 

ledekonstruksjonene inne i tunnelen. Konstruksjonene skal ivareta en sikker gjennomgang for 

skipene.  Det er valgt å vinkle inn- og utgangen slik at skip lettere kan korrigere kursen inn- og ut av 

tunnelen. Ved utseiling av tunnelen kan svingen starte så snart skipet får klaring for akterenden. 

Dette er særlig aktuelt i Kjødepollen.  

 

 

 
Figur 2-4. Hovedgeometri entring Moldefjorden  Figur 2-5. Hovedgeometri entring Kjødepollen 

 

2.2.2  Tilpassing til terrenget 
Inngang til tunnelen krever store inngrep i terrenget. Det er valgt å «bre ut» terrenget i ulike 

høydenivå for å bryte ned målestokken og gi en god og terrassert tilpassing til landskapet uten høye 

fjellskjeringer. Konseptet for tilpassingen av landskapet er vist i figuren under: 



Temarapport Nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

17 

 

Figur 2-6. Prinsipp for tilpassing av terreng (Illustrasjon: Snøhetta) 

2.2.3  Riggområde 
I anleggsperioden vil en etablere et riggområde på om lag 15 dekar utenfor hver av tunnelportalene.  

Riggområdene er foreløpige, og legges på fylling i strandsonen foran og litt til siden for åpningen. 

Riggområdene vil omfatte funksjoner knytet til anleggsdriften som for eksempel transportområde, 

steinknuseverk, betongblandeanlegg, utskipingskai, og til lagring av maskiner og utsyr og midlertidig 

lagring av toppmasse og sprengstein.  Ved anleggslutt blir riggområdet endret og ferdigstilt i tråd 

med regulert formål. 
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2.2.4  Moldefjorden 

 
Figur 2-7. Dagens situasjon innerst i Moldefjorden (Foto: Asplan Viak) 

Terrenget innerst i Moldefjorden er bratt. Det er forholdsvis lite areal som blir berørt av tiltaket, og 

det er heller ingen bygninger som blir direkte påvirket. 

Tunnelåpningen legges midt i bukta innerst i Moldefjorden. Det er derfor naturlig at åpningen i størst 

mulig grad er symmetrisk. Skipstunnelen kutter landskapet, og det er behov for omlegging av 

hovedvegen (fv 618).  I starten av anleggsperioden blir fylkesvegen først lagt om i en midlertidig trase 

ned mot sjøen og i kulvert under anleggstrafikken mellom tunnelen og riggområdet. Deretter blir 

hovedvegen lagt over tunnelen i ei bru. Midlertidig trase for fv 618 blir til slutt brukt som lokal 

adkomstveg til hver side av portalen. 

 
Figur 2-8. Visualisering av tunnelportal i Moldefjorden (Illustrasjon: Snøhetta) 
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Figur 2-9. Bru over tunnelopninga i Moldefjorden med rassikringstunnel (Illustrasjon: Snøhetta) 

Vegbruen over portalen vil og være viktig for interesserte som ønsker å studere båter som kjører inn i 

tunnelen. Samtidig vil vegbruen bli en del av konstruksjonen som fungerer som en rassikringstunnel. 

Det blir mulig å gå fra den ene siden av tunnelportalen til den andre langs terrasseringene og 

skjæringene i portalen.  

På nordlig side av tunnelåpningen er det i Moldefjorden regulert en småbåthavn med naust. Havnen 

er tenkt benyttet til både til småbåter med lokal forankring, men og til fritidsbåter som venter på å få 

kjøre igjennom tunnelen. 
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2.2.5  Kjødepollen 

 
Figur 2-10. Dagens situasjon i Kjødepollen. Tunnelportalen kommer omtrent midt i bildet. 

Kjødepollen har et typisk fjordlandskap fra nord- vestlandet. Landskapet skråner ned fjellsidene, 

skoglandskap i øvre del og dyrka mark i nedre del. Jorda er dyrket og opparbeidet der det har vært 

mulig. I Kjødepollen er det laga særegne steinmurer for å gjøre landskapet lettere å dyrke. 

Tunnelportalen vil medføre et stort inngrep i landskapet. Portalen er derfor utformet slik at den skal 

passe best mulig inn i landskapet. Elementene fra di karakteristiske steinmurene er tatt opp igjen i 

portalen på en måte slik at portalen møter landskapet i terrasser. 

Tunnelportalen deler bygda i to.  Den eksisterende bygdevegen blir avskjært. For å kompensere for 

dette, er det regulert inn ny gangveg på en av de planlagte terrassene over tunnelportalen. Det er 

ikke sikkert at det er mulig å få gangvegen universelt utformet. Endelig stigning må avgjøres i 

detaljprosjekteringen. 

Det vil være adkomst til begge sider av tunnelportalen. I nord benyttes eksisterende avkjørsel fra fv. 

620 og eksisterende adkomstveg gjennom det planlagte boligområdet, og videre i ny veg langs 

fjorden og fram til tunnelportalen. Denne vegen skal være en beredskapsveg, og skal normalt ikke 

benyttes til trafikk til tunnelportalen. Vegen vil ha en bredde på 4 meter. Hovedadkomsten til 

tunnelportalen blir fra eksisterende bygdeveg i sydvest. Adkomstvegen vil ha en bredde på 4 meter, 

og vil ha fall på 1:10 fra krysset ved bygdevegen og ned til kaiområdet. Eksisterende fiskerihavn vil få 

ny adkomst. 

På hver side av tunnelportalen vil det fylles ut med masser fra tunnelen til et areal på ca. 15 000 m2. 

Under bygging vil arealet benyttes som anleggsområde. Deretter vil området endres til et 

havneområde, hovedsakelig for småbåter, i tråd med reguleringsplanen. Det vil også være satt av 

areal til parkering og snuplass. 
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I Kjødepollen legger tiltaket beslag på nær 60 dekar, i all hovedsak landbruksareal. Noen 

eiendommer blir sterkt berørt ved at Skipstunnelen krever rivning av enkelte boliger, uthus og 

gårdsbygninger. 

 

2.3  Referansealternativet 
Konsekvensene av et tiltak kommer frem når tiltaket sammenlignes med hvordan situasjonen i 

området vil være uten at tiltaket er utført. Det må altså være et referansealternativ som tiltaket 

sammenlignes med. Referansealternativet kalles ofte 0-alternativ. 0-alternativet skal ta utgangspunkt 

i dagens situasjon, men også inkludere utgifter til vedlikehold og inkludere alle relevante vedtatte 

planer i analyseperioden. 

I 2004 ble det vedtatt en skipstunnel med lite tverrsnitt. I denne utredningen tas det ikke hensyn til 

reguleringsplanen fra 2004. Dette begrunnes med at det vil være vanskelig å vurdere forskjellen i 

konsekvens mellom vedtatt skipstunnel fra 2004 og alternativene som presenteres i denne 

utredningen. Det er også slik at konsekvensene for miljø og samfunn vil være de samme for 

skipstunnelen som nå utredes, uavhengig av hva som er regulert og utredet tidligere.  

Det er ingen andre relevante planer om tiltak i Moldefjorden, Kjødepollen eller i området mellom 

entringspunktene. 0-alternativet settes derfor til dagens situasjon. 
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2.4   Avgrensing av fagområdet 
Tema Nærmiljø og friluftsliv inngår som ett av fem fagtema i utredning av ikke-prissatte 

konsekvenser. Temaene skal utfylle hverandre og ikke overlappe. Matrisen nedenfor redegjør for 

grenseoppgangen mellom de ulike fagtemaene. 

 

 

Figur 2-11 Avgrensing mellom fagtema etter Håndbok V712. 
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2.5  Planprogrammets krav 
I kapittel 6.4 Behov for utgreiinger er det for nærmiljø og friluftsliv angitt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I planprogrammet er det videre under kapittel 3 Mål for reguleringsplanen skrevet at: 

 

 

 

 

 

 

Begge disse målene handler i stor grad om nærmiljøet i tilliggende grender/bebyggelse, og med det 

også forbindelsen på tvers av Stad skipstunnel. 

I kapittel 4.2.4 Omlegging av og nyetablering av vegar, står det: 
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2.6  Krav og retningslinjer 
Nasjonale føringer, forventninger og krav 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, MD 2011. Det skal gjennom 
planlegging legges til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, blant annet ved å sikre grønne 
områder som er lett tilgjengelige og tilrettelagte for friluftslivsaktiviteter, idrett, lek og avkopling, og 
som er fri for forurensning og støy. 

Barn og unge i planlegging etter plan og bygningsloven T-1513 og Rikspolitiske retningslinjer for å 
ivareta barn og unges interesser i planleggingen T-2/08 gir strenge nasjonale føringer for fysiske, 
sosiale og kulturelle kvaliteter som skal sikres for barn og unge til enhver tid. De stiller bl.a. krav til at 
arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Folkehelsemeldingen (St.meld. nr. 34, 2012-13) understreker at et helsefremmende miljø er en 

forutsetning for god helse. Gode steder og lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet, trivsel og 

helse. Negative miljøpåvirkninger som luftforurensning, støy, miljøgifter og stråling vil kunne 

forårsake og forsterke utviklingen av sykdommer som kreft, luftveissykdommer og allergier.  

Miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder» peker på 

kommunenes ansvar for å sikre friluftsområder for dagens og fremtidig bruk, ivareta og sikre god 

tilgang til friluftsområdene og sikre god tilrettelegging.  

Støyretningslinje T-1442/2012. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging stiller krav om støynivå i bolig- og uteområder. Kriterier/grenseverdier som ligger til 
grunn for stille områder er gitt i tabell under. 

 

Områdekategori Støynivå – 
utendørs 

Byparker, kirkegårder og friområder i tettbygde strøk. Utenfor vinduer til rom 
med støyfølsomt bruksformål 

55 dB 

Stille områder (f.eks. boligområder) og større sammenhengende grønnstruktur i 
tettsteder  

50 dB 

Stille områder  40 dB 

 
Tabell 2-1:  Støynivåer i ulike uteområder. 

 

Kommentar til tabell 2-1 over: Kommunen har innenfor planområdet ingen definerte stille områder. 

Nasjonale føringer, forventninger og krav. 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017, Sogn og fjordane fylkeskommune 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse 2012-2015 

Kommuneplanen sin arealdel i Selje kommune 2016-2028 (høringsutkast)  

I høringsforslaget ligger planområdet til Stad skipstunnel inne som areal som skal reguleres (bandlagt 

område). Det er arealdelen i kommuneplanen som planmessig skal legge til rette for bruken av 

overskuddsmasser fra skipstunnelen.  
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3. Metode 

3.1  Generelt 
Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens Vegvesens Hb V712: 

 Trinn 1, verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

 Trinn 2, omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 

 Trinn 3, konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i 

forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og 

omfanget av påvirkning på området. 

Verdivurderingen gjelder i sammenlikningsåret. Konsekvensvurderingen gjøres for alle verdisatte 

delområder. Endringer vurderes i forhold til referanse-situasjonen (null-alternativet).  

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. 

Andre tiltak som fagutreder foreslår omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak.  

For en mer utdypende gjennomgang av metoden for ikke-prissatte temaer vises til Hb V712 kap. 6.2. 

Det ble gjennomført befaringer i området 16.3.2016 

 

3.2  Nullalternativet 
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved alternativene. 

Det betyr at 0-alternativet per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av alternativene viser 

hvor mye alternativene avviker fra nullalternativet (referansesituasjonen). 

 

3.3  Definisjon av plan- og influensområde 
Planområdet er området som fysisk kan bli berørt av tiltaket. Planområdet er det samme for alle 

tema. 

Influensområdet utgjør et større område utenfor selve planområdet. Influensområdet utgjør 

undersøkelsesområdet og vil variere fra tema til tema. Influensområdet for tema nærmiljø og 

friluftsliv defineres på bakgrunn av hvor tiltaket forventes å gi et omfang, både positivt og negativt. 

Jf. kapittel 2.6 vil blant annet arealbeslag, barrierer, støypåvirkning og visuell påvirkning være med på 

å definere tiltakets influensområde. Tiltakets påvirkning av bruksmuligheter, attraktivitet, 

opplevelseskvaliteter, tilgjengelighet og identitetsskapende betydning er også med på å definere 

influensområdet. 

Registreringen er mer detaljert innenfor planområdet enn i den øvrige delen av influensområdet. 

 

3.4  Registreringskategorier og delområder 
Temaet nærmiljø og friluftsliv består av følgende registreringskategorier, jf. håndbok V712: 

Boligområder 
Øvrige bebygde områder 
Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder (plasser, parker, løkker mm) 
Friluftsområder 
Veg og stinett for gående og syklende 
Identitetsskapende områder/elementer 
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Delområdene avgrenses og har karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen av 
arealet.  

 

Plan-/influensområdet er delt i følgende 14 delområder for tema nærmiljø og friluftsliv:  

1 Moldefjorden, vannflate 

2 Eidsstranda 

3 Eidsstranda-Salt 

4 Eidsstranda-Selje 

5 Selje tettsted 

6 Selja-Ersholmen med fjordbasseng 

7 Selje-Skorfjellet 

8 Åssider og fjell rundt Moldefjorden  

9 Kjødepollen, vannflate 

10 Sneide-Gorgeneset 

11 Gorgeneset-Saltvik 

12 Sneide-Leikanger 

13 Leikanger 

14 Stadlandet ytre del 

 

For hvert delområde er (mest) aktuelle registreringskategorier satt i parentes bak områdenavnet i 

kapittel 5.2. 

 
Delområdene er vist på temakart for nærmiljø og friluftsliv. Vedlegg 1: Verdikart Nærmiljø og 
friluftsliv. 
 

 

3.5  Kriterier for verdi 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten til stor verdi, se Figur 2 1. 

 

Figur 3-1: Skala for verdivurdering 

Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema nærmiljø og friluftsliv er gjengitt i tabellen 

under. Alle verdisatte områder er beskrevet og verdivurderingen er begrunnet. De beskrevne 

delområdene kan finnes igjen på verdikartet. 

Verdi fastsettes normalt med utgangspunkt i en regional målestokk. Utgangspunktet er at områder 

som er typiske eller vanlige for stedet har middels verdi. For plan og influensområdet gjelder alle 

kategorier som er beskrevet i tabellen under. 
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Figur 3-2:  Verdikriterier for tema Nærmiljø og friluftsliv etter håndbok V712 
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3.6  Kriterier for omfang 
 

Omfangsvurderingene gir uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket har 

på et delområde. Omfang vurderes for de samme delområdene som er verdivurdert. Vurderingen 

bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske utforming og 

kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Omfangsvurderinger skal alltid 

begrunnes. Omfanget angis på en glidende skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang, se 

Figur 3. 

 

Figur 3-3: Linjalfigur som viser skala for omfang(øverst). Veiledende hejelpetekst for omfangsvurderinger på pila nederst. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av 

delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. 

For nærmiljø og friluftsliv vil omfanget være knyttet til i hvor stor grad verdikriteriene i tabell 4-1 blir 

påvirket enten i positiv eller negativ retning. 

 

3.7  Kriterier for konsekvens 
 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. Konsekvens for et 

miljø/område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang iht.”konsekvensvifta”  

Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ 

konsekvens. I tillegg er det anledning til å bruke trinnene mellom de 9 kategoriene, se figur 3-4 og 3-5 

under. 

For hvert tema vurderes konsekvenser først for hvert delområde, deretter sammenstilt for hvert 

alternativ. Alternativene rangeres deretter.  

Antall berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til 

grunn for vurderingen av alternativets konsekvens. For mer veiledning vises til håndbok V712. 
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Figur 3-5: De ulike kategoriene for konsekvens med symbol- 
og fargebruk i h.h.t. håndbok V712  

  

 

3.8  Kunnskapskilder 
Utredningen baserer seg på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon fra planprogrammet, kommuneplaner, 

høringsuttalelser, kontakt med kommunene, enkeltpersoner og befaringer. 

 

For mer detaljert oversikt, se kapittel 9: Kilder. 

  

Figur 3-4: Konsekvensvifte, jfr. håndbok V712 
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4. Overordnede trekk 

4.1  Generell beskrivelse 
Selje kommune ligger som en «knyttneve» ut i det barske Stadhavet. Kommunen omfatter halvøya 

Stadlandet, fastlandet innenfor halvøya og øyene innerst i Sildegapet. Den største øya, Barmen, er 

den eneste som har større bosetning. 

Kommunen/innbyggerne har tradisjonelt livnært seg på en kombinasjon av jordbruk og fiske. 

Gårdene/bebyggelsen med dyrkamark og innmarksbeite ble etablert i et bånd mellom havet og de 

innenforliggende fjellformasjonene. Denne strukturen har en også i dag, men tettstedene har etter 

hvert vokst, og nye næringer er kommet til.  

Selje kommune er i dag en av de viktigste fiskerikommunene i fylket, her er også fiskeoppdrett og 

fiskeforedlingsfabrikker. Jordbruk er fortsatt en viktig næringsvei. Det er også en del industri i 

kommunen. Turisme er blitt viktigere de senere årene. 

De største tettstedene er Selje og Leikanger. Offentlige og private servicefunksjoner ligger i all 

hovedsak knyttet til disse tettstedene. Det samme gjelder skoler og barnehager.  

Nærmiljø og friluftsliv i Selje kommune, og spesielt på Stadlandet, er sterkt preget av det unike og 

storslagne landskapet: Hav, himmel, bratte fjell, heier, lune viker med rom for bosetting, kritthvite 

sandstrender og spektakulær utsikt.  

Store kontraster i vær, lys og årstider forsterker opplevelsen for friluftslivet og påvirker dagliglivet til 

de som bor der.  

Havet har alltid vært og er sentralt for de som bor/er i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Over til venstre: Utdrag fra dikt «Havet seg reiser» av Rolf J. Stave.  
Bilde over til høyre: Revjehormet-Storeneset. Foto: Stadt Naturguiding 

Bilde under til høyre: Skjermdump av «Dagmar», film på nett 
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Figur 4-2: Tetthetsplott med 6-7meters 
bølgehøgde, illustrasjon av fartøytrafikken forbi 
Stad. Rødt høyest tetthet, gult angir lavest 
tetthet. Fra KVU Stad. 

Figur 4-1: Farleder forbi Stad 

4.2  Plan- og influensområde 
 

Planområdet ligger i Selje kommune på den smaleste delen av Stadlandet. Planområdet 

omfatter selve traseen for skipstunnelen, land- og sjøareal ved tunnelmunningene på 

Eidsstranda, Litle Kjøde, Teigen og Store Kjøde, samt sjøareal innerst i Moldefjorden og 

Kjødepollen. 

Influensområdet er dekket av verdisatte delområder, jf. verdikart. Influensområdet strekker seg 

utover planområdet for å fange opp enhetlige miljøer, samt for å fange opp de områdene tiltaket 

forventes å ha et visst omfang, både positivt og negativt. 

Tiltaket er i dette tilfellet noe spesielt mht. influensområde, sammenlignet med et veiprosjekt. Nytt 

tunnelløp for båter innerst på Stadlandet, medfører økt trafikk på de eksisterende «vannveiene» som 

leder inn til påhuggene. Endret og økt bruk av disse vannveiene vil i ulik grad påvirke både nærmiljø 

og friluftsliv i et større omland. 

Pr. i dag passerer ca. 38 000 skip forbi Stadlandet pr. år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influensområdet er valgt avgrenset til Stadlandet/Selje kommune.  Også Vanylven kommune øst for 

Vanylvsfjorden, både fastlandet og øyene, kan antas å bli noe berørt ved økt båttrafikk inn fjorden, 

både mht. nærmiljø og friluftsliv. Da konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv anses som begrenset, er 

østsiden av Vanylvsfjorden inn i Vanylven kommune ikke tatt med. 

Dagens sjøområde og skipslei på utsiden av Stadlandet er ikke tatt inn som influensområde for tema 

nærmiljø og friluftsliv. For tema nærmiljø og friluftsliv anses strekningen å ligge der uforandret til å 

kunne utøve ønskede aktiviteter innen temaet. Selve reiseopplevelsen ved å benytte skipsleia på 

utsiden av Stadlandet kontra ny skipstunnel blir vurdert i tema landskapsbilde (som også omtaler 

reiseopplevelse ved alternative traseer). 
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5. Registreringer – verdivurderinger 
 

5.1  Registreringer 
I forbindelse med utarbeidelsen av temarapporten, er det gjennomført nye registreringer, samt at 

eksisterende kilder er gjennomgått og kvalitetssikret.  

Det ble gjennomført befaring i området våren 2016. Dette var en felles befaring med representanter 

fra kommune- og fylkesadministrasjon, politikere, utrednings- og prosjekteringsgruppa og Kystverket. 

På grunnlag av befaring og studier av diverse grunnlagsmaterialer, inkludert kart og ortofoto, er det 

gjennomført en kartlegging og karakteristikk av verdier mht. tema nærmiljø og friluftsliv i plan- og 

influensområdet. 

Flere av registreringene er fra Fylkesatlas Sogn og Fjordane. For temaet friluftsliv er informasjonen 

her i hovedsak lagt inn i Fylkesatlas fra FRIDA-basen, en database som i hovedsak er fra 1980-tallet. 

Det er i begrenset grad gjort nyregistreringer på Stadlandet mht. friluftsliv etter den tid, men FRIDA-

infoen er sjekket ut og supplert med kontakt mot kommunen og lokalkjente. 

Databasen EDNA omfatter viktige naturområder i Sogn og Fjordane. Dette kan stå i konflikt med 

friluftsinteressene, men en ser at flere av disse områdene også er attraktive friluftsområder. 

Miljødirektoratets naturbase vil etter hvert være den samlende databasen for bl.a. naturmiljø og 

friluftsliv. Da den pr. i dag ikke inneholder opplysninger om friluftslivet på Stadlandet, er de gamle 

databasene FRIDA og EDNA benyttet, via Fylkesatlas Sogn og Fjordane. 

I vedlegg finnes en utdyping av eksisterende kilder og nye registreringer. 

Verdikart for Nærmiljø og friluftsliv følger som vedlegg. 
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5.2  Verdisatte delområder 

5.2.1  Moldefjorden, vannflate (friluftsområde, identitetsskapende område/element) 
Moldefjorden er en fjordarm av Sildegapet. Ved innløpet til Moldefjorden ligger det smale 

Saltasundet. Fjorden er benyttet lokalt til friluftsliv og fiske (bl.a. etter havtorsk og sild). 

Moldefjorden definert som lokalt viktig friluftsområde i FRIDA/Fylkesatlas Sogn og Fjordane. 

 

Figur 5-1, over: Moldefjorden med Salt og Saltastraumen i framkant. Skjermbilde fra google maps 

Figur 5-2, under:  Moldefjorden sett fra Kvamfjellet. Foto: Bjørn-Atle Albrektsen 

 

Verdivurdering delområde 1, Moldefjorden, vannflate: Middels til stor verdi  

Delområde med opplevelseskvaliteter godt egnet til sjørelatert friluftsliv og rekreasjon. Området 

benyttes av forholdsvis mange.   

 
           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲ 

Verdivurdering for delområde 1: Middels til stor 
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Figur 5-3, over: Flybilde fra planprogrammet, Moldefjorden med Eidsstranda. Mulig tunnelpåhugg midt i bildet. 

5.2.2  Eidsstranda (boligområde/øvrige bebygde områder) 
Noen få gårder/hus ligger spredt i den flatere sonen langs stranda innerst i Moldefjorden, i hovedsak 

på nedsiden av vegen. Fjæresonen benyttes generelt til nærmiljø og friluftsliv i lokalmiljøet. Noen 

naust er satt opp i strandsonen. 

Ovenfor veien ligger gammel beitemark, med gradvis overgang til gran og bjørkeskog før en når tak i 

heilandskapet (delområde 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-4, under: Moldefjorden med Eidsstranda. Mulig tunnelpåhugg midt i bildet. 

 

  



Temarapport Nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

35 

Figur 5-5, over: Eidsstranda, mulig tunnelpåhugg i venstre del av bildet. Foto: Brit S. Johnsen. 

Figur 5-6, under: Bebyggelse og dyrkamark ved Eidsstranda, sett fra Berstad utover Moldefjorden  (google maps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 2, Eidsstranda: Middels verdi  

Delområdet er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter som er egnet til bruk og 

opphold. Få hus og lav bruksintensitet trekker verdien på området noe ned. 

 

 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                       ▲ 

Verdivurdering for delområde 3: Middels  
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Figur 5-7, Salt, Utsikt fra Trappeberget mot Øygardsvika, Salt, Selje og Stadlandet. Foto: Bjørn-Atle Albrektsen. 

5.2.3  Eidsstranda-Salt (boligområde/øvrige bebygde områder) 
Strandsonen er slak og med overgang til hagemark/beitemark og bebyggelse. Hus/gårder ligger 

spredt i den flate sonen langs vegen, på begge sider. 

En mindre badeplass for barn er lokalisert vest i Moldefjorden, ved Hatleneset. Ellers benyttes 

fjæresonen generelt til nærmiljø og friluftsliv i lokalmiljøet. Flere naust/brygger er anlagt i 

strandsonen.  

I Moldestad fungerer den tidligere skolen som grendehus.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 3, Eidsstranda-Salt: Middels verdi  

Delområdet er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter som er egnet til bruk og 

opphold.  

 

 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                            ▲ 

Verdivurdering for delområde 3: Middels  
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5.2.4  Eidsstranda-Selje (boligområde/øvrige bebygde områder) 
Strandsonen er slak og med overgang til hagemark/beitemark og bebyggelse. Hus/gårder ligger 

spredt i den flate sonen langs vegen, på begge sider. Området er frodig men tungdrevet, få av 

gårdene er i drift. Fjæresonen benyttes generelt til nærmiljø og friluftsliv i lokalmiljøet. Flere 

naust/brygger er anlagt i strandsonen. 

 

 

Figur 5-8, Moldefjorden sett mot Abelholmen/Botneholmen. Skjermbilde fra google maps. 

 

Verdivurdering delområde 4, Eidsstranda-Selje: Middels verdi  

Delområdet er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter som er egnet til bruk og 

opphold.  

 

 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                            ▲ 

Verdivurdering for delområde 4: Middels  
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Figur 5-9: Bilde fra Turistinformasjonen i Selje sine brosjyrer. Selje sentrum med badestranda midt i tettstedet. 

5.2.5  Selje tettsted (alle registreringskategorier inngår) 
Seljesanden er registrert som regionalt viktig friluftsområde (fra fylkesatlas/FRIDA). 

Seljesanden er ei svært fin sandstrand som er ca. 500 meter lang, og den ligger i Selje sentrum. I 

nordenden av Seljesanden ligg ei særprega naustrekke ved Selje kyrkje. I sørenden av stranda ligger 

et parkområde med servicebygg (toalett, dusj, avfallskorger) og turistinformasjon. I sørenden av 

Seljesanden er det båtsportsenter med bl.a. gjestehamn. 

Selje sentrum er sammen med Leikanger det største tettstedet i Selje kommune. Dette sammen med 

store natur- og kulturkvaliteter i området, gjør at delområdet Selje sentrum er av stor verdi både for 

nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rett øst for Selje sentrum ligger Risnakken. Området er tilrettelagt både med løypenett og parkering. 

Fra Selje/Moldefjorden går den gamle Kongsvegen over Mannseidet til Kjøde. Vegen har historisk 

vært brukt som ferdselsåre og som alternativ til båtfart over Stadthavet. I dag går Rv 618 over eidet, 

med praktfull utsikt mot Sildegapet og Stadlandets sørside. Kongevegen over Mannseidet ble valgt til 

Selje kommune sitt kulturminne i Kulturminneåret 1997. Vegen er i dag en viktig turtrase/innfart til 

friluftsområdene over Selje.   

 

Verdivurdering delområde 5, Selje tettsted: Stor verdi.  

Områder/steder som definerer stedets/regionens identitet. Uteområder som brukes ofte/av mange 

både til nærmiljøaktiviteter og friluftsliv. Knutepunkt for boliger og offentlige/private funksjoner. 

 
           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                              ▲                                                

Verdivurdering for delområde 5: Stor  
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Figur 5-10: Utsnitt fra fylkesatlas, Selja-Ersholmen, regionalt viktig friluftsområde. 

Figur 5-11: Bilde fra Turistinformasjonen i Selje sine brosjyrer. Utsikt fra Selja mot Sildegapet, klosterruinene i forkant. 

5.2.6  Selja- Ersholmen med fjordbasseng (identitetsskapende områder/elementer, 

friluftsområder) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selja-Ersholmen er registrert som regionalt viktig friluftsområde (fra fylkesatlas/fylkesdelplan for 

arealbruk (63)).  

Både øya og fjordbassenget rundt er svært attraktive for friluftsliv. 

Øya Selja ligger ca. 1km vest for Selje. Friluftsopplevelsene på og ved øya styrkes av den spesielle 

religionshistorien området har. Det var her St. Sunniva, Norges første helgen, levde for 1100 år siden 

int. sagnet. Øya har også ruiner etter benediktermunkene som levde her fram til rundt år 1300. På 

østsiden av Selja er det opparbeidet ei havn for adkomst til øya. Hit går det også rutebåt. 

Det er opparbeidet tursti rundt hele øya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temarapport Nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

40 

Klostervågen er et mye benyttet utfartssted for båtliv i hele ytre Nordfjord. Det er også tilholdssted 

for fritidsbåter som venter på egnet vær før kryssing av Stadhavet. Fjordbassenget benyttes også til 

fritidsfiske, etter bl.a. torsk og sild. 

Ut.no viser også til området som godt egnet for havpadling. To ruter er trukket fram: Enkel rute: Fra 

Selje og rundtur rundt Selja. 

Krevende rute: Fra Selje og til Vågsøy. Turen omtales som en av de vakreste padleturene i Sogn i fint 

vær, men området er veldig utsatt i dårlig vær. 

Verdivurdering delområde 6, Selja-Ersholmen med fjordbasseng: Stor verdi.  

Områder/steder som i stor grad definerer regionens identitet. Uteområder som brukes ofte/av 

mange både til nærmiljøaktiviteter og friluftsliv, både til sjøs og på land. 

 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                              ▲ 

Verdivurdering for delområde 6: Stor 
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Figur 5-13, under: Ved veis ende. Her overtar fjell og hav.  Skjermbilde fra google maps. 

5.2.7  Selje-Skorfjellet (identitetsskapende områder/elementer, boligområder/øvrig bebygde 

områder, friluftsområder) 
Fra Selje sentrum går veien videre nordover på østsiden av Skorbøfjorden/Sildegapet. Noen 

gårder/hus/hytter ligger spredt i den flatere sonen langs stranda, på begge sider av vegen. 

Strekningen framstår som et levende og idyllisk nærmiljø, med det barske Sildegapet/Stadthavet som 

nabo og kontrast. 

 

 

Figur 5-12, over: Langs fv 632 ved Pileberget. Skjermbilde fra google maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 7, Selje-Skorfjellet: Middels til stor verdi.  

Områder/steder som definerer stedets/regionens identitet. Uteområdene har opplevelseskvaliteter 

som er egnet til bruk og opphold. 

 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲ 

Verdivurdering for delområde 7: Middels til stor  
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Figur 5-14, Utsikt fra Høgehornet mot Skorbøfjorden, Selje sentrum og Stadlandet. Foto: Bjørn-Atle Albrektsen. 

5.2.8  Åssider og fjell rundt Moldefjorden og Kjødepollen (friluftsområder, 

identitetsskapende områder/elementer) 
Deler av fjellområda mellom Moldefjorden og Kjødepollen er definert som lokalt viktig friluftsområde i 

FRIDA. Ulike stier og tråkk ses på kart over fjellområdene sør, øst og nord for Moldefjorden. Kvamfjellet 

(Høgehornet/Saltahornet) sør for Moldefjorden er Selje kommunes høyeste fjell. Herfra er det flott utsikt ut 

over Moldefjorden og Sildagapet. Også øvrige områder/topper som vender mot fjorden gir god utsikt over 

fjordlandskapet.  

Flere daldrag bryter opp de bratte liene som omkranser Moldefjorden og Kjødepollen. Disse daldragene 

forenkler adkomsten inn i fjellområdene fra lavlandet.  

Fra Sneide ved Kjødepollen og over Mannseidet til Eide går det en gammel ferdaveg, i dag et verna 

kulturminne. Det er stedvis god utsikt fra denne ferdavegen både mot Kjødepollen og Moldefjorden. 

Fra vegen er det også mulig å komme seg opp på fjellplatået Mørkelida mellom Kjødepollen og 

Moldefjorden. Herfra har en utsikt mot begge fjordene. 

Det går også et daldrag fra Berstad ved Moldefjorden og sørover til Rimstaddalen. UT.no viser ei turrute på en 

gammel ferdselsveg som ligger i dette daldraget. 

Fra Kjødepollen går det et daldrag fra Kjøldepollen og opp til Skorgevatnet. Fra kraftstasjonen i 

Kjødepollen kan en følge «1000-trinnstrappa» på vei opp, og videre mot Gorgeneshorn eller Nipa. Fra disse  

toppene er det god utsikt utover Kjødepollen og Vanylvsfjorden, samt fjellene rundt.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 8, Åssider og fjell rundt Moldefjorden/Kjødepollen: Middels til stor verdi.  

Områder/steder som definerer stedets/regionens identitet. Områdene gir mulighet for friluftsliv i et 

særegent fjellandskap, med potensiale for økt bruk. 

 
           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲  

Verdivurdering for delområde 7: Middels til stor  
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Figur 5-15, over: Langs Rv 620, sett innover Kjødepollen. Skjermbilde fra google maps. 

Figur 5-16, under: Innerst i Kjødepollen.  Skjermbilde fra google maps. 

5.2.9  Kjødepollen, vannflate (friluftsområde) 
Fjordarmen som ender inne i Kjødepollen er benyttet lokalt til friluftsliv og fiske, bl.a. etter havtorsk. 

Deler av Kjødepollen/Vanylvsfjorden er definert som lokalt viktig friluftsområde i 

FRIDA/Fylkesatlas Sogn og Fjordane. 

Fjorden smalner innover i Kjødepollen, innerst i pollen er bredden 500- 600 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 9, Kjødepollen, vannflate: Middels til stor verdi  

Delområde med opplevelseskvaliteter godt egnet til sjørelatert friluftsliv og rekreasjon. Området 

benyttes av forholdsvis mange.   

 

Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲ 

Verdivurdering for delområde 9: Middels til stor 
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5.2.10  Sneide-Gorgeneset (boligområde/øvrig bebygde områder) 
Spredt boligbebyggelse med enkelte gårdsbruk innimellom ligger i den slakere og dyrkbare sonen 

mellom fjord og fjell i bunnen av Kjødepollen. Det meste av bebyggelse ligger på nedsiden av vegen. 

Innmarka på gårdene går helt ned til Kjødepollen. Innmarka er i variabel grad holdt i hevd med slått 

og beite. Ovenfor fylkesvegen ligger utmarka, med granplantefelt og yngre lauvskog før en når tak i 

heilandskapet (egne delområder). 

Langs stranda i Kjødepollen ligger sjøhus, naust og kai, med variabel tilstand/bruk. 

 

Figur 5-17, over: Strandlinja innerst i Kjødepollen, på nordsiden. Foto: Hans Munksgård 

Figur 5-18, under: Kjødepollen med tilliggende bebyggelse innerst i Kjødepollen, på nordsiden. 

 

Verdivurdering delområde 10, Sneide-Gorgeneset: Middels verdi  

Delområdet er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter som er egnet til bruk og 

opphold.  

 
Liten                          Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                       ▲ 

Verdivurdering for delområde 10: Middels  
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Figur 5-20: Gjengroing langs R V620 øst for Kjødepollen.  Skjermbilde fra google maps 

5.2.11  Gorgeneset-Saltvik (boligområde) 
Spredt boligbebyggelse med enkelte gårdsbruk innimellom ligger i en smal sone mellom fjord og fjell 

på østsiden av Kjødepollen. Bebyggelsen ligger på begge sider av vegen, i et hellende terreng.  

Noen naust er satt opp nede ved stranda. 

Stedvis er sonen bratt og uten bebyggelse, og i ferd med å gro igjen.  

 

Figur 5-19: Bebyggelse langs RV 620 øst for Kjødepollen.  Skjermbilde fra google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 11, Gorgeneset-Saltvik: Middels verdi  

Delområdet er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter som stedvis er egnet til 

bruk og opphold. Få hus og lav bruksintensitet trekker verdien på delområdet noe ned. 
 

           Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                 ▲ 

Verdivurdering for delområde 11: Middels  
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Figur 5-21: Noe bebyggelse ligger langs vegen/fjorden. Deler av sideterrenget gror igjen. Skjermbilde fra google maps 

5.2.12  Sneide – Leikanger (boligområde) 
Spredt boligbebyggelse med enkelte gårdsbruk innimellom ligger i sonen mellom fjord og fjell på 

vestsiden av Kjødepollen/Vanylvsfjorden. Bebyggelsen ligger på begge sider av vegen, i et hellende 

terreng. Stedvis er delområdet bratt og/eller uten bebyggelse, og i ferd med å gro igjen.  

Fjæresonen benyttes generelt til nærmiljø og friluftsliv i lokalmiljøet. Noen naust er satt opp i 

strandsonen. Noen mindre plasser er definert som lokalt viktig friluftsområde i 

FRIDA/Fylkesatlas Sogn og Fjordane: Rundt Stokkeneset og bukta ved Årsheim. 

Fra Sandvika og over Sandvikeidet til Selje går det en gammel ferdaveg, i dag et verna kulturminne. 

Vegen over Sandviksseidet er et godt utgangspunkt for turer i heilandskapet på Stad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5-22, under: Fra vegen over Sandvikseidet, med utsikt over Vanylvsfjorden: Foto: Brit S. Johnsen   

 

Verdivurdering delområde 12, Sneide-Leikanger: Middels verdi  

Området er vanlig for regionen. Uteområdene har opplevelseskvaliteter egnet til bruk/ opphold.  
 

            Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                       ▲  

Verdivurdering for delområde 12: Middels  
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Figur 5-24, under Blikneset sørøst for Leikanger.  Skjermbilde fra google maps. 

5.2.13  Leikanger (alle kategorier) 
Leikanger er det nest største tettstedet i Selje kommune. Stedet er for kommunen et viktig 

bostedsområde, med offentlige og private funksjoner og en godt tilrettelagt nærmiljø.  

Tettstedet ligger ved Vanylvsfjorden, og har viktige areal for nærmiljø og friluftsliv i strandsonen.  

Blikneset sørøst for Leikanger er definert som lokalt viktig friluftsområde i FRIDA/Fylkesatlas 

Sogn og Fjordane. 

 

Figur 5-23, over: Leikanger ligger med direkte kontakt mot Vanylvsfjorden, her sett fra Dragseidet. Foto: Brit S. Johnsen 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 13, Leikanger tettsted: Middels til stor verdi.  

Områder/steder som definerer stedets/regionens identitet. Uteområder som brukes ofte/av mange 

både til nærmiljøaktiviteter og friluftsliv. Knutepunkt for boliger og offentlige/private funksjoner. 

 

 

            Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                  ▲ 

Verdivurdering for delområde 13: Middels til stor verdi 
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5.2.14  Stadlandet (identitetsskapende område/element, friluftsområde mfl) 
Fra Leikanger over Dragseidet til Drage går det en gammel ferdaveg. Navnet skal komme av at de 

sjøfarende i gamle dager i nødsfall drog båtene sine over eidet langs den gamle ferdavegen. 

Dragseidet er videre kjent for Kong Olav Trygvasson sitt Kristningsting i 997. Fra Olavskrossen på 

Dragseidet er det storslagen utsikt mot Vanylvsgapet og landet og øyene nordenfor. 

Veien over Dragseidet og Sandvikseidet er gode utgangspunkt for turer i heilandskapet/fjellene på 

Stadlandet, med noen av de mest spektakulære utsiktspunktene på kysten av Norge.  Vestkapp 

(Kjerringa) er det mest kjente blant mange toppturmål på Stadlandet. 

 

 

Figur 5-25: Fra fylkesatlas/fylkesdelplan for arealbruk. Regionalt viktige friluftsområder 

Hoddevika er registrert som regionalt viktig friluftsområde (fra fylkesatlas/fylkesdelplan for arealbruk 

(88). Området er attraktivt for bølgesurfing. Også ei flott sandstrand egnet til bading. Opparbeidet 

parkeringsplass og toalett. 

Erviksanden ligger inne som regionalt viktig friluftsområde (fra fylkesatlas/fylkesdelplan for arealbruk 

(65). Området er attraktivt for bølgesurfing. Også ei flott sandstrand egnet til bading. 

Kjerringa er vist som regionalt viktig friluftsområde (fra fylkesatlas/fylkesdelplan for arealbruk (62)). 

UT.no viser flere turruter i dette unike landskapet Det ligger også supplerende stier og tråkk i selve 

kartgrunnlaget, samt på ulike nettsider for toppturer. Ut.no trekker også fram den sjønære strekningen fra 

Indre Fure til Ytre Fure, omtalt som ei perle, midt i Stormlandet. 
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Figur 5-27: Utsikt over Ervika og Stadhavet, sett fra Vestkapp/Kjerringa. Foto: Stad Naturguiding. 

 

Figur 5-26: Utsikt mot Sildegapet og havet fra Furehornet. Gårdene på Ytre Fure i forgrunnen. Foto: Stad Naturguiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering delområde 14, Stadlandet: Stor verdi.  

Områder/steder som definerer stedets/regionens identitet. Verdien med tanke på nærmiljø og 

friluftsliv vil variere noe innenfor området, men under ett settes verdien til stor.  

 
            Liten               Middels           Stor 

|-------------------|----------------|----------------|  

                                                              ▲ 

Verdivurdering for delområde 14: Stor 
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5.3  Verdisatte delområder, sammenstilt 
 

Tabell 5-1: Verdisatte områder, sammenstilt 

ID Navn delområde Verdibegrunnelse KU-verdi Berøres av 
alternativ 

1 Moldefjorden, 
vannflate 

Delområde med 
opplevelseskvaliteter godt 
egnet til sjørelatert friluftsliv og 
rekreasjon. Området benyttes 
av forholdsvis mange.   
 

 
                   ▲ 
Middels til stor 

Alle  
(fjernvirkning) 

2 Eidsstranda Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som er 
egnet til bruk og opphold. Få 
hus og lav bruksintensitet 
trekker verdien på området noe 
ned. 
 

 
             ▲ 
Middels  

Alle 

3 Eidsstranda-Salt Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som er 
egnet til bruk og opphold.  
 

 
                ▲ 
Middels  

Alle  
(fjernvirkning) 

4 Eidsstranda-Selje Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som er 
egnet til bruk og opphold.  
 

 
               ▲ 
Middels  

Alle  
(fjernvirkning) 

5 Selje Områder/steder som definerer 
stedets/regionens identitet. 
Uteområder som brukes 
ofte/av mange både til 
nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv. Knutepunkt for 
boliger og offentlige/private 
funksjoner. 
 

 
                       ▲ 
Stor 

Alle  
(fjernvirkning) 

6 Selja-Ersholmen Områder/steder som i stor grad 
definerer regionens identitet. 
Uteområder som brukes 
ofte/av mange både til 
nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv, både til sjøs og på 
land. 
 

 
                       ▲ 
Stor 

Alle  
(fjernvirkning) 

7 Selje-Skorfjellet Områder/steder som definerer 
stedets/regionens identitet. 

 
                   ▲ 

Alle  
(fjernvirkning) 
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Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som er 
egnet til bruk og opphold. 
 

Middels til stor 

8 Åssider og fjell 
rundt 
Moldefjorden og 
Kjødepollen 

Områder/steder som definerer 
stedets/regionens identitet. 
Områdene gir mulighet for 
friluftsliv i et særegent 
fjellandskap, med potensiale 
for økt bruk. 
 

 
                   ▲ 
Middels til stor 

Alle  
(fjernvirkning) 

9 Kjødepollen, 
vannflate 

Delområde med 
opplevelseskvaliteter godt 
egnet til sjørelatert friluftsliv og 
rekreasjon. Området benyttes 
av forholdsvis mange.   
 

 
                   ▲ 
Middels til stor 

Alle 

10 Sneide-
Gorgeneset 

Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som er 
egnet til bruk og opphold.  
 

 
              ▲ 
Middels  

Alle 

11 Gorgeneset-
Saltvik 

Delområdet er vanlig for 
regionen. Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter som 
stedvis er egnet til bruk og 
opphold. Få hus og lav 
bruksintensitet trekker verdien 
på området noe ned. 
 

 
           ▲ 
Middels  

Alle  
(fjernvirkning) 

12 Sneide-Leikanger Området er vanlig for regionen. 
Uteområdene har 
opplevelseskvaliteter egnet til 
bruk/ opphold.  
 

 
              ▲ 
Middels  

Alle  
(fjernvirkning) 

13 Leikanger Områder/steder som definerer 
stedets/regionens identitet. 
Uteområder som brukes 
ofte/av mange både til 
nærmiljøaktiviteter og 
friluftsliv. Knutepunkt for 
boliger og offentlige/private 
funksjoner. 
 

 
                   ▲ 
Middels til stor 

Alle  
(fjernvirkning) 

14 Stadlandet Områder/steder som definerer 
stedets/regionens identitet. 
Verdien med tanke på nærmiljø 
og friluftsliv vil variere noe 
innenfor området, men under 
ett settes verdien til stor.  
 

 
                        ▲ 
Stor 

Alle  
(fjernvirkning) 
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6. Omfang og konsekvens 

6.1  Kort om bakgrunnen for omfangsvurderingene 
 

Stad skipstunnel er et infrastrukturtiltak som gjør at skip kan unngå å passere forbi Stad i dårlig vær. 

Fartøyene kan i stedet gå gjennom den planlagte skipstunnelen. Dette vi medføre endret bruk og 

opplevelse av «vannveiene» ved Stad.  Stad skipstunnel vil gi økt skipstrafikk i Moldefjorden og 

Kjødespollen.  

For deltema nærmiljø og friluftsliv vil omfangs- og konsekvensvurderingene i hovedsak være knyttet 

til  

 Fysiske tiltak i påhuggsområdet, tunnel med tilliggende anlegg. Konsekvenser for nærmiljø og 

friluftsliv. 

 Lysforurensing og støy, konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 

 Endret bruk av «vannveiene», konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 

 Deponering av masser, konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 

Overskuddsmasser fra tunnelen er beregnet til 3,51 mill. m3 (jfr. utregning fra Olav Olsen). 

Alle foreslåtte plasser for masseplassering er eller skal avklares i plan.  

KU deltema nærmiljø og friluftsliv vil kun på et overordnet/prinsipielt nivå vurdere omfang og 

konsekvens av massedeponeringen. Dette fordi endelig plassering, utforming og bruk av 

deponeringen ikke foreligger.  

 

Det skal utredes 3 prinsipielle alternativ for massehåndtering, jfr. planprogrammet. Disse er: 

1. Skipstunnel + borttransport av tunnelmasser for bruk til utfylling og landvinning. 

2. Skipstunnel + midlertidige massedeponi.  

For disse deponiene er det beregnet at masser som ligger dypere enn 8 meter blir liggende 

permanent. Masser over bakken fyller opp til 20 meter over havet. Det er også en mulighet for at 

hele eller deler av deponiet blir liggende som utfylling/landvinning. 

3. Skipstunnel + permanente massedeponi  

Deponerte masser vil ikke kunne gjenbrukes. 

0 – alternativet er dagens situasjon. 

 

Områder for nærmiljø og friluftsliv blir påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til blant annet 

arealbeslag, barrierer, støy og luftforurensing. Det vil bli redegjort for hvordan 

opplevelseskvalitetene for nærmiljø og friluftsliv blir påvirket av tiltaket. 
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6.2  Omfangs- og konsekvensvurdering 

6.2.1  Planer, fotomontasjer, 3D-illustrasjoner med vurderinger for plan- og influensområdet.  

De fysiske tiltakene i påhuggsområdene i hhv Kjødepollen og Moldefjorden er omfattende. Selve 

tunnelen har en dimensjon på b x h x l = 26,6m x 33m x 1,7km. 

 

Omlegging og nyetablering av veger, begge påhuggsområdene 

I planprogrammet kapittel 4.2.4 Omlegging av og nyetablering av vegar, står det: 

 

 

Iht. Statens vegvesen sin håndbok V129 Universell utforming av veger og gater, kapittel 51 Fysisk 

utforming for myke trafikanter, er det anbefalt maks stigning 1:12, eller unntaksvis 1:10.  

 

Støy, Moldefjorden og Kjødepollen 

Konsekvensutredning for planlagt Stad skipstunnel for tema støy viser at båttrafikk langs farleden 
tilknyttet skipstunnelen i liten grad vil påvirke støyfølsom bebyggelse/aktivitet i området.  
I henhold til støyutredningen ser en at ingen boliger eller tomter langs farleden vil bli berørt av gul 
eller rød støysone ved en trafikk på 38 båtpasseringer gjennom tunnelen på dagtid, noe som tilsvarer 
99% av tilfellene for framskredet båttrafikk i 2050 ved varierende bølgehøgde.  
Ved en pågang tilsvarende maksimal kapasitet for skipstunnelen hele døgnet, vil en bolig og to 
fritidsbygg bli berørt av støy fra båttrafikken.  
Maksimal kapasitet er satt til 5 båter/time hele døgnet, totalt 120 båter pr døgn, noe som anses som 
et lite realistisk scenario.  
 
Luftforurensing, Moldefjorden og Kjødepollen 
Ikke problematisk, jfr. foreløpig info. Nilu: kommer med rapport Ta inn hovedkonklusjoner her. 
 

Lysforurensing, Moldefjorden og Kjødepollen 

Det vil i forbindelse med entringskontruksjonen være behov for ledelys for navigasjon. Det samme vil 

det være i selve tunnelen. Det foreligger ikke egne lysberegninger som viser lyspåvirkningen på 

tilliggende omgivelser. Det forutsettes at dette avklares og optimaliseres i det videre arbeidet, slik at 

tilliggende boliger og nærmiljø skjermes best mulig fra evt belastende lysforurensing.  

Snøhetta viser i sitt estetiske notat også til mulig effektbelysning i tillegg til påkrevet ledelys. Dette er 

spesielt aktuelt i selve tunnelen. 

 

Bølgepåvirkning, Moldefjorden og Kjødepollen 

Bølgepåvirkningen vil endres noe både i anleggs- og driftsfasen. Med en anbefalt hastighet på 8 knob 

for større skip, vil ikke dette endre seg vesentlig fra dagens situasjon. Frekvensen vil imidlertid stige, 

dette vil skje når de værmessige forholdene allikevel vil medføre flere og større bølger. For 

ytterligere informasjon, se notat  Sammenfatning bølgerV1 av DHI. 

 

Massehåndtering, Moldefjorden og Kjødepollen 

Bygging av Stad skipstunnel vi generere et svært stort masseoverskudd. (3,51 mill. m3, jfr. utregning 

fra Olav Olsen). En liten del av disse massene vil bli nyttet til å etablere støttekai m.m. ved 

tunnelmunningene. Resten av massene må fraktes bort og deponeres annet sted. 
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Moldefjorden, omfangsvurdering portal med omgivelser og massehåndtering 

Bygging av Stad skipstunnel innebærer en omlegging av eksisterende fv 618 langs Moldefjorden. Selve 

påhugget er lagt i utkanten av eksisterende bebyggelse. Nødvendig omlegging av vegen gir en lengre 

og brattere forbindelseslinje i nærmiljøet, mellom grendene på de to sidene av skipstunnelen.  

I overgangen mellom entringskontruksjoner og strandlinje vil det i anleggsfasen være behov for å 

midlertidig legge ut fyllinger, som skal benyttes som riggområde. Dette arealet er tenkt opprettholdt 

i ettertid, fyllingene istandsettes til kaiområde, med småtbåthavn og naust. Havna er tenkt både for 

beboere i området, og for fritidsbåter som venter på å få kjøre gjennom tunnelen. Det vil også bli 

etablert parkering og snuplass for publikum. 

Midlertidig massedeponi ved portal Moldefjorden (alternativ 2) 

Fyllingen har en lokalisering, høgde (inntil 20 meter over havet) og en utforming (midlertidig) som er 

dårlig tilpasset et omkringliggende nærmiljø. Denne uferdige og visuelt skjemmende situasjonen vil 

prege nærmiljø og sjønært friluftsliv (nærvirkning og fjernvirkning) i lang tid. Det midlertidige 

massedeponiet vil være en visuell og fysisk barriere i fjordbotnen, i tillegg til at den vil påføre 

nærmiljøet økt støy, støv og lysforurensing ved stadige uttak av masser. 

Se figur 6-3 til 6-8 (3 visualiseringer: Dagens situasjon + alt.1 og alt.2) for illustrasjon av portal 

Moldefjorden og massedeponi, nærvirkning og fjernvirkning. 

 

Kjødepollen omfangsvurdering portal med omgivelser og massehåndtering  

Portalområdet i Kjødepollen blir liggende i et skrånende terreng, i kulturlandskapet mellom fjord og 

fjell, og midt i et sammenhengende nærmiljø ved Kjødepollen. Tunnelportalen deler grenda i to, 

både bebyggelse og dyrkamark blir sterkt berørt. Nærmiljø og sjønært friluftsliv vil bli forringet, 

portalen vil framstå som en barriere. Flere hus/gårder rammes direkte/indirekte.  

Den gjennomgående kommunale vegen mellom Store Kjøde og Litle Kjøde blir påvirket/brutt. I 

dag er det fri flyt/ferdsel for gående på tvers fra vannkanten og opp gjennom hele lia. I ny 

situasjon vil all ferdsel mellom de to delene av bygda bli presset opp og over tunneltaket. 

Forbindelsen over portalen vil langt fra tilfredsstille kravene til universell utforming. 

Stigningsforholdene på gangforbindelsen over tunneltaket er i foreliggende 

veiplaner/reguleringsplan vist med stigning 1:6,6 (15%) på det bratteste, noe som avviker fra 

intensjonene i planprogrammet. For de svakeste brukergruppene (barn/eldre) vil dette være 

en betydelig endring i nærmiljøet, mht. barrierevirkning, brukbarhet og trafikksikkerhet.  

Fv 620 forbi Kjøde blir ikke direkte berørt av tiltaket. Vegen ligger i overkant av tunnelpåhugget. 

I overgangen mellom entringskontruksjoner og strandlinje vil det i anleggsfasen være behov for 

å midlertidig legge ut fyllinger, som skal benyttes som riggområde. Dette arealet er tenkt 

opprettholdt i ettertid, fyllingene istandsettes til kaiområde, med småtbåthavn, samt parkering 

og snuplass for publikum. 

Midlertidig massedeponi ved portal Kjødepollen (alternativ 2) 

Fyllingen har en lokalisering, høgde (inntil 20 meter over havet) og en utforming (midlertidig) som er 

dårlig tilpasset et omkringliggende nærmiljø. Denne uferdige og visuelt skjemmende situasjonen vil 

prege nærmiljø og sjønært friluftsliv (nærvirkning og fjernvirkning) i lang tid. Det midlertidige 

massedeponiet vil være en visuell og fysisk barriere i fjordbotnen, i tillegg til at den vil påføre 

nærmiljøet økt støy, støv og lysforurensing ved stadige uttak av masser. 

Se figur 6-11 til 6-14 (3 visualiseringer: Dagens situasjon + alt.1 og alt.2) for illustrasjon av portal 

Moldefjorden og massedeponi, nærvirkning og fjernvirkning. 
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Figur 6-1, over: Illustrasjonsplan Moldefjorden. (Illustrasjon: Snøhetta) 

Figur 6-2, under: Visualisering påhuggsområde Moldefjorden, sett fra nordøst. (Illustrasjon: Snøhetta) 

Moldefjorden, visualisering av påhuggsområdet og fjernvirkning av tiltaket 
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Figur 6-3 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering av tiltak.  Sett fra Moldefjorden mot portal.   
Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-4: (Dagens situasjon + alt.1 og 2). Fra 3D-modell, visualisering av tiltak. Sett fra Lestohornet mot portal 
Moldefjorden. 
Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-5 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering av planlagt tiltak. Sett fra Hatleneshornet mot portal 
Moldefjorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-6 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering. Sett fra Åsen mot portal Moldefjorden. 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-7 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering. Sett fra Hatleneshornet mot portal Moldefjorden. 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-8 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering. Sett fra Mannseidet mot portal Moldefjorden. 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi 
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Figur 6-9, over: Visualisering/skisse av påhuggsområde Kjødepollen, sett fra sørvest. (Illustrasjon: Snøhetta) 

Kjødepollen, visualisering av påhuggsområdet og fjernvirkning av tiltaket 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-10, under: Visualisering påhuggsområde Kjødepollen, sett nordvest. Fra notat utarbeidet av Snøhetta.  
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Figur 6-11 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering. Sett fra sørøst for Kjødepollen, mot portal 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-12 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering. Sett innover Kjødepollen, mot portal. 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi). Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-13 (Dagens situasjon + alt.1 og 2): Fra 3D-modell. Visualisering av planlagt tiltak. Sett innover Kjødepollen, mot portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi.) Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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Figur 6-14 (Dagens situasjon + alt.1 og 2. Fra 3D-modell. Visualisering av planlagt tiltak. Sett fra Kjøde, utover Kjødepollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst: Dagens situasjon. Midten: Alt1 (tunnel+permanente massedeponi.) Nederst: Alt2 (tunnel+midlertidige massedeponi) 
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6.2.2  Omfangs- og konsekvensvurdering for delområder 
Tabell 6-1: Omfangs og konsekvensvurdering Nærmiljø og friluftsliv. For utfyllende beskrivelse av omfang og visualisering vises det til kapittel 7.2.1 

Delområde, 
ID, Navn 

Alt 1: Skipstunnel med tilliggende anlegg 
og borttransport av tunnelmasser 

Alt 2: Skipstunnel med midlertidig 
massedeponi 

Alt 3: Skipstunnel med tilliggende anlegg 
og permanent massedeponi (dypvann) 

Område 1, 
Moldefjorden, 
vannflate 

Omfang: Noe forringet friluftsliv i/på 
Moldefjorden pga. økt ferdsel av tunge 
fartøy. Kan for andre oppfattes som en 
positivt opplevelse/mer aktivt båtliv i 
fjorden.  
 

 
 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang: Noe forringet friluftsliv i/på Moldefjorden 
pga. økt ferdsel av tunge fartøy. Kan for andre 
oppfattes som en positivt opplevelse/mer aktivt 
båtliv i fjorden. Midlertidig massedeponi i sjø 
v/portal: Fyllingen har en lokalisering, høgde (inntil 
20 meter o.h.) og en utforming (midlertidig) som er 
uheldig i et nærmiljø/sjønært friluftsområde. En 
uferdig situasjon som negativt vil prege miljøet 
visuelt, og med støy, støv, lysforurensing og trafikk. 

 
                  ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang: Noe forringet friluftsliv i/på 
Moldefjorden pga. økt ferdsel av tunge 
fartøy. Kan for andre oppfattes som en 
positivt opplevelse/mer aktivt båtliv i 
fjorden. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Område 2, 
Eidsstranda 

Omfang: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av at grenda deles i to av 
tunnelportalen. Barriere i nærmiljøet. Ingen 
bolig-/våningshus rammes direkte. Inngrep i 
strandsonen. Lengre vei/større høgdeforskjell 
for kontakt «på tvers». Noe økt støy og 
lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 

 
                     ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--) 

Omfang: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av at grenda deles i to av 
tunnelportalen. Barriere i nærmiljøet. Ingen bolig-
/våningshus rammes direkte. Inngrep i 
strandsonen. Lengre vei/større høgdeforskjell for 
kontakt «på tvers». Midlertidig massedeponi 
forringer nærmiljø og friluftsliv. Støy, 
lysforurensing og støv, visuell kontakt. 

 
              ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang: Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av at grenda deles i to av 
tunnelportalen. Barriere i nærmiljøet. Ingen 
bolig-/våningshus rammes direkte. Inngrep i 
strandsonen. Lengre vei/større høgdeforskjell for 
kontakt «på tvers». Noe økt støy/ lys-forurensing, 
visuell kontakt m/påhuggsområdet. Dypvanns-
deponi: Intet omfang for nærmiljø og friluftsliv.

 
                     ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 3, 
Eidsstranda-
Salt 

Omfang:  
Noe forringet nærmiljø og sjønært friluftsliv 
som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt 
støy og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. Evt. permanente 
massedeponi vist ved Hatleneset og 
Moldestad. Omfang avhengig av utforming 
og formål. Forutsatt næringsareal antas de 
å forringe nærmiljø og friluftsliv noe. 

 
                         ▲ 
 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Noe forringet nærmiljø og sjønært friluftsliv 
som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt støy 
og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Midlertidig fylling i fjordbotnen forringer 
nærmiljø og friluftsliv noe (fjernvirkning).  
 
 

 
                     ▲ 
 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

 

Omfang:  
Noe forringet nærmiljø og sjønært friluftsliv 
som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt 
støy og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 
 

 
                            ▲ 
 
Verdi: Middels  
Omfang: 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Område 4, 
Eidsstranda-
Selje 

Omfang: 
 Noe forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av dårligere forbindelse 
rundt fjordbotnen for myke trafikanter. Noe 
økt støy og lysforurensing, visuell kontakt 
med påhuggsområdet.  
 
 

 
                         ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Noe forringet nærmiljø og sjønært friluftsliv 
som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt støy 
og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Midlertidig fylling i fjordbotnen forringer 
nærmiljø og friluftsliv noe (fjernvirkning).  

 
                      ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--) 

 

Omfang:  
Noe forringet nærmiljø og sjønært friluftsliv 
som følge av dårligere forbindelse rundt 
fjordbotnen for myke trafikanter. Noe økt 
støy og lysforurensing, visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                         ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 5, 
Selje tettsted 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy 
på fjorden utenfor Selje. Endringen 
vurderes å være av mindre betydning for 
nærmiljø og friluftsliv i delområdet. Det vil 
være ulik oppfatning om endringen er 
negativt eller positiv opplevd fra Selje. Evt. 
permanent massedeponi vist ved 
Hamreosen. Omfang avhengig av utforming 
og formål. Forutsatt næringsareal antas det 
å forringe nærmiljø/friluftsliv noe. 

 
                           ▲ 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor Selje. Endringen vurderes å 
være av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet. Det vil være ulik 
oppfatning om endringen er negativt eller 
positiv opplevd fra Selje.  
 
 
 
 

 
                            ▲ 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Intet til lite negativt 
Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor Selje. Endringen vurderes å 
være av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet. Det vil være ulik 
oppfatning om endringen er negativt eller 
positiv opplevd fra Selje.  
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 
 

 
                            ▲ 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Intet til lite negativt 
Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Område 6,  
Selja-
Ersholmen 
med 
fjordbasseng 

Omfang:  
Noe forringet friluftsliv pga. noe  
økt ferdsel og økt nærføring av tunge fartøy 
på fjorden i et område som er svært mye 
brukt til båtliv/sjønært friluftsliv.  
 
 

 
                       ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang:  
Noe forringet friluftsliv pga. noe økt  
økt ferdsel og økt nærføring av tunge fartøy 
på fjorden i et område som er svært mye 
brukt til båtliv/sjønært friluftsliv.  
 
 

 
                       ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang:  
Noe forringet friluftsliv pga. noe økt  
økt ferdsel og økt nærføring av tunge fartøy 
på fjorden i et område som er svært mye 
brukt til båtliv/sjønært friluftsliv.  
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                       ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 7, 
Selje-
Skorfjellet 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy 
på fjorden utenfor. Endringen vurderes å 
være av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet. Det vil være ulik 
oppfatning om endringen er negativ eller 
positiv opplevd fra Selje-Skorfjellet.  
 
 

 
                          ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor. Endringen vurderes å være av 
mindre betydning for nærmiljø og friluftsliv i 
delområdet. Det vil være ulik oppfatning om 
endringen er negativ eller positiv opplevd fra 
Selje-Skorfjellet.  
 
 

 
                          ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 

Omfang:  
Noe økt ferdsel/nærføring av tunge fartøy på 
fjorden utenfor. Endringen vurderes å være 
av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet. Det vil være ulik 
oppfatning om endringen er negativ eller 
positiv opplevd fra Selje-Skorfjellet.  
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                          ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Område 8,  
Åssider og 
fjell rundt 
Moldefjorden 
og 
Kjødepollen 

Omfang:  
Noe forringet uforstyrret friluftsliv pga. økt 
ferdsel av tunge fartøy på fjorden/visuell 
kontakt med påhuggsområdet og 
massedeponi/ utfyllingsområder. Kan for 
andre oppfattes som en positiv opplevelse: 
Å følge med på båttrafikken kan være en 
del av friluftsopplevelsen. 
 
 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Noe forringet uforstyrret friluftsliv pga. økt 
ferdsel av tunge fartøy på fjorden/visuell 
kontakt med påhuggsområdet og midlertidige 
utfyllingsområder. Kan for andre oppfattes 
som en positiv opplevelse: Å følge med på 
båttrafikken kan være en del av 
friluftsopplevelsen. 
Midlertidig fylling i fjordbotnen forringer 
friluftsliv noe (fjernvirkning).  

 
                       ▲ 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--) 

Omfang:  
Noe forringet uforstyrret friluftsliv pga. økt 
ferdsel av tunge fartøy på fjorden/visuell 
kontakt med påhuggsområdet. Kan for andre 
oppfattes som en positiv opplevelse: Å følge 
med på båttrafikken kan være en del av 
friluftsopplevelsen. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 

 
                            ▲ 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 9, 
Kjødepollen, 
vannflate 

Omfang:  
Noe forringet friluftsliv i/på Kjødepollen 
pga. økt ferdsel av tunge fartøy, spesielt 
pga.at Kjødepollen er trang. Kan for andre 
oppfattes som en positivt opplevelse/mer 
aktivt båtliv i fjorden.  
 
 
 
 
 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang: Noe forringet friluftsliv i/på 
Kjødepollen pga. økt ferdsel av tunge fartøy, 
spesielt pga. at pollen er trang. Kan for andre 
oppfattes som en positivt opplevelse/mer aktivt 
båtliv i fjorden. Midlertidig massedeponi i sjø 
v/portal: Fyllingen har en lokalisering, høgde 
(inntil 20 meter o.h.) og en utforming 
(midlertidig) som er uheldig i et 
nærmiljø/sjønært friluftsområde. En uferdig 
situasjon som negativt vil prege miljøet visuelt, 
og med støy, støv, lysforurensing og trafikk. 

 
                 ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang:  
Noe forringet friluftsliv i/på Kjødepollen pga. 
økt ferdsel av tunge fartøy, spesielt pga.at 
Kjødepollen er trang.  
Kan for andre oppfattes som en positivt 
opplevelse/mer aktivt båtliv i fjorden. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 
 
 

 
                          ▲ 
Verdi: Middels til stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Område 10, 
Sneide-
Gorgeneset 

Omfang: Forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av at grenda deles i to 
av tunnelportalen. Barriere i nærmiljøet. 
Flere hus/gårder rammes direkte/indirekte. 
Lange omveier for myke trafikanter for 
kontakt «på tvers». Noe økt støy og 
lysforurensing. Delområdet får visuell 
kontakt med påhuggsområdet. 
 
 

 
                 ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Omfang: Forringet nærmiljø og sjønært 
friluftsliv som følge av at grenda deles i to av 
tunnelportalen. Barriere i nærmiljøet. Flere 
hus/gårder rammes direkte/indirekte. Lange 
omveier for myke trafikanter for kontakt «på 
tvers». Delområdet får visuell kontakt med 
påhuggsområdet. 
Midlertidig massedeponi forringer nærmiljø 
og friluftsliv. Støy, lysforurensing og støv, 
visuell kontakt. 

 
           ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels til stort negativt 
Konsekvens: Middels til stor negativ (--/---) 

Omfang: Forringet nærmiljø som følge av at 
grenda deles i to av tunnelportalen. Barriere 
i nærmiljøet. Flere hus/gårder rammes 
direkte/indirekte. Lange omveier for myke 
trafikanter for kontakt «på tvers». Noe økt 
støy og lysforurensing. Delområdet får 
visuell kontakt med påhuggsområdet. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 

 
                 ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 11, 
Gorgeneset-
Saltvik 

Omfang:  
Noe økt støy og lysforurensing som følge av 
økt skipstrafikk. Visuell kontakt med 
påhuggsområdet fram til Skorge. Dårligere 
forbindelse rundt fjordbotnen for myke 
trafikanter/delt nærmiljø: Begrenset 
betydning, avtar med avstanden til 
tunnelen. 
 

 
                       ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Noe økt støy og lysforurensing som følge av 
økt skipstrafikk. Visuell kontakt med 
påhuggsområdet fram til Skorge. Dårligere 
forbindelse rundt fjordbotnen for myke 
trafikanter/delt nærmiljø: Begrenset 
betydning, avtar med avstanden til tunnelen. 
Midlertidig massedeponi forringer nærmiljø 
og friluftsliv. (fjernvirkning, avtar m/avstand) 

 
                     ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Liten til middels negativ (-/--) 

Omfang:  
Noe økt støy og lysforurensing som følge av 
økt skipstrafikk. Visuell kontakt med 
påhuggsområdet fram til Skorge. Dårligere 
forbindelse rundt fjordbotnen for myke 
trafikanter/delt nærmiljø: Begrenset 
betydning, avtar med avstanden til tunnelen. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                       ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite til middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Område 12, 
Sneide-
Leikanger 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
utenfor, med noe økt støy og 
lysforurensing. Endringen vurderes å være 
av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet. Ingen visuell kontakt 
med påhuggsområdet. Dårligere 
forbindelse rundt fjordbotnen for myke 
trafikanter/delt nærmiljø: Begrenset 
betydning, omfang avtar med avstanden til 
tunnelen. 
 

 
                         ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden utenfor, 
med noe økt støy og lysforurensing. Endringen 
vurderes å være av mindre betydning for 
nærmiljø og friluftsliv i delområdet. Ingen 
visuell kontakt med påhuggsområdet. 
Dårligere forbindelse rundt fjordbotnen for 
myke trafikanter/delt nærmiljø: Begrenset 
betydning, omfang avtar med avstanden. 
Midlertidig massedeponi forringer nærmiljø 
noe. (fjernvirkning, avtar m/avstand) 
 

 
                        ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
utenfor, med noe økt støy og lysforurensing. 
Endringen vurderes å være av mindre 
betydning for nærmiljø og friluftsliv i 
delområdet. Ingen visuell kontakt med 
påhuggsområdet. Dårligere forbindelse 
rundt fjordbotnen for myke trafikanter/delt 
nærmiljø: Begrenset betydning, omfang 
avtar med avstanden til tunnelen. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                          ▲ 
Verdi: Middels  
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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Område 13, 
Leikanger 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
utenfor, med noe økt støy og 
lysforurensing. Endringen vurderes å være 
av mindre betydning for nærmiljø og 
friluftsliv i delområdet.  
Evt. permanent massedeponi vist ved 
Leikanger. Omfang avhengig av utforming 
og formål. Forutsatt næringsareal antas det 
å forringe nærmiljø/friluftsliv noe. 

 
                          ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Liten negativ 
Konsekvens: Liten negativ (-) 

 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden utenfor, 
med noe økt støy og lysforurensing. Endringen 
vurderes å være av mindre betydning for 
nærmiljø og friluftsliv i delområdet.  
 
 
 
 
 

 
                             ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Intet til lite negativt 
Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Omfang:  
Økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
utenfor, med noe økt støy og lysforurensing. 
Endringen vurderes å være av mindre 
betydning for nærmiljø og friluftsliv i 
delområdet.  
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  
 
 

 
                             ▲ 
 
Verdi: Middels til stor verdi 
Omfang: Liten negativ 
Konsekvens: Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Område 14, 
Stadlandet  

Omfang: Noe forringet uforstyrret friluftsliv 
pga. økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
nærmere land. Kan for andre oppfattes som 
en positivt opplevelse: Å følge med på 
båttrafikken kan være en del av 
friluftsopplevelsen. 
 
 

 
                             ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Omfang: Noe forringet uforstyrret friluftsliv 
pga. økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
nærmere land. Kan for andre oppfattes som 
en positivt opplevelse: Å følge med på 
båttrafikken kan være en del av 
friluftsopplevelsen. 
 
 

 
                             ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Omfang: Noe forringet uforstyrret friluftsliv 
pga. økt ferdsel av tunge fartøy på fjorden 
nærmere land. Kan for andre oppfattes som 
en positivt opplevelse: Å følge med på 
båttrafikken kan være en del av 
friluftsopplevelsen. 
Dypvannsdeponi: Intet omfang for nærmiljø 
og friluftsliv.  

 
                             ▲ 
 
Verdi: Stor verdi 
Omfang: 
Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt
In

te
t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t

Stort                   Middels         Lite               Lite Middels              Stort

negativt              negativt         negativt positivt positivt positivt

In
te

t
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7. Samlet konsekvensvurdering 

7.1  Konsekvens for vurderte alternativer 
 

Tabell under viser konsekvenser av reguleringsplan for alle delområder og samlet for tema nærmiljø 

og friluftsliv, i 3 alternativ. 

Alt 1: Skipstunnel + borttransport av tunnelmasser for bruk til utfylling og landvinning. 

Alt 2: Skipstunnel + midlertidige massedeponi ved portalene.  

Alt 3: Skipstunnel + permanente massedeponi (dypvannsdeponi).  
 

 

 

Tabell 7-1: Sammenstilling av konsekvenser for tema Nærmiljø og friluftsliv 

  

Delområde, ID, Navn Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

1 Moldefjorden, vannflate Liten negativ (-) Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

2 Eidsstranda Liten/ middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten/middels 
negativ (-/--) 

3 Eidsstranda-Salt Liten/middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

4 Eidsstranda-Selje Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

5 Selje tettsted Liten negativ (-) Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

6 Selja-Ersholmen med fjordbasseng Middels negativ 
(--) 

Middels negativ 
(--) 

Middels negativ 
(--) 

7 Selje-Skorfjellet Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

8 Åssider og fjell rundt Moldefjorden og 
Kjødepollen 

Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

9 Kjødepollen, vannflate Liten negativ (-) Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 

10 Sneide-Gorgeneset Middels negativ 
(--) 

Middels/stor 
negativ 
 (--/---) 

Middels negativ 
(--) 

11 Gorgeneset-Saltvik Liten negativ (-) Liten/middels 
negativ (-/--) 

Liten negativ (-) 

12 Sneide-Leikanger Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) 

13 Leikanger Liten negativ (-) Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

Ubetydelig/liten 
negativ (0/-) 

14 Stadlandet Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

    

SUM Liten til middels 
negativ (-/--) 

Middels negativ 
(--) 

Liten negativ (-) 



Temarapport Nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredning Stad skipstunnel. 

75 

7.2  Nasjonale mål 
For tema nærmiljø og friluftsliv er det ikke definert nøyaktig hvilke typer påvirkninger som 

kvalifiserer som brudd på nasjonale mål. Men lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer skal være 

utgangspunktet for ei vurdering mht. om tiltaket strider mot nasjonale mål. 

Støy på uteplass og konsentrasjoner av luftforurensing i forhold til nasjonale mål skal iht. Kapittel 

5.6.1 inngå i temarapport Nærmiljø og friluftsliv. Støysonekart for dagens situasjon/ 0-alternativ og 

korridoralternativ med ulik trafikkbelastning foreligger. 

Det foreligger også data på konsentrasjon av luftforurensing i forhold til nasjonale mål. 

I den statlige friluftspolitikken legges det vekt på at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. 

I rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen vektlegges sikring av et godt 

oppvekstmiljø. Det er krav om erstatningsareal dersom areal som brukes av barn omdisponeres. 

 

7.3  Usikkerhet  
 Usikkerhet rundt endelig utforming av tiltaket med tilliggende areal. 

 Usikkerhet rundt endelig valg av løsning mht. massedeponi. 

 Usikkerhet rundt hvordan anleggsarbeidene planlegges og gjennomføres, bl.a. hvordan 

tunnelen vil bli drevet (bl.a. ensidig eller tosidig). 

 Usikkerhet knyttet til ulemper ved midlertidige og permanente løsninger for myke 

trafikanter. 

 Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.  

 

7.4  Konsekvenser i anleggsperioden 
Bygging av Stad skipstunnel innebærer ei omlegging av eksisterende Fv. 618 langs Moldefjorden, 

både midlertidig og permanent. I tillegg blir den gjennomgående kommunale vegen mellom Store 

Kjøde og Litle Kjøde påvirket/brutt. Fv. 620 forbi Kjøde blir ikke direkte berørt av tiltaket. Særleg på 

Kjødesida av planområdet vil det være ei utfordring å legge om veger og etablere eit nytt system som 

tar hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet, både i anleggsperioden og i ettersituasjonen. 

Det vil være ei utfordring å minimere barriereeffekten av Stad skipstunnel, både i anleggsperioden og 

i ettersituasjonen. 

 

Konsekvensgraden i anleggsfasen er avhengig av hvordan anleggsarbeidene planlegges og 

gjennomføres. 

Av tiltak med konsekvenser for Nærmiljø og Friluftsliv i anleggsperioden, trekkes følgende tiltak fram: 

 Sprenging og massetransport 

 Deponier 

 Anleggs- og riggområder 

 Anleggsveger og midlertidige veger for kjørende og myke trafikanter, mindre oversiktlig 

trafikkbilde og lengre tilkomstveier og lengre/brattere forbindelseslinjer for myke 

trafikkanter. 
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 Støy i anleggsfasen 

Hvilke konkrete boliger/miljø som blir berørt må vurderes nærmere når detaljer om 

fremdrift, maskinpark og arbeidsprosesser er kjent. Det er spesielt i perioder med borring og 

pigging det vil være til dels høye støybelastninger. Det forutsettes at anleggsfasen må 

tilpasse driften til gjeldende forskrifter. For mer detaljert informasjon om støy i anleggsfasen 

vises det til eget notat: Vurdering av anleggsstøy i forbindelse med bygging av Stad 

skipstunnel. 

 Støv/luftforurensing i anleggsfasen, jfr rapport fra Nilu. 

 

Alle disse tiltakene vil medføre ulemper for både nærmiljø og friluftsliv. 

Generelt er god informasjon til beboere i berørte områder viktig for å forebygge konflikter med 

nærmiljøet i anleggsperioden.  

 

8. Avbøting, kompensasjon og miljøoppfølging 

8.1  Avbøtende tiltak 
 En godt planlagt anleggsfase med tilstrekkelig informasjon vil gi en mer forutsigbar situasjon 

for de som blir berørt. 

 Premisser for riggplaner, anleggsveier og massedeponier som i nødvendig grad ivaretar 

hensynet til nærmiljø og friluftsliv.  

 Skjerming av riggområder og deponiområder. 

 Fokus på trafikksikkerhet på omkjøringsveger i anleggs-perioden ved gang- og sykkelveger og 

ved barns leke- og oppholdsarealer. 

 

8.2  Kompenserende tiltak 
På dette planstadiet ser en tiltak som vil gi konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, men som pr. nå 

ikke fullt ut er kjent. Det anbefales at det med byggeplan for anlegget kreves en detaljert 

landskapsplan som skal godkjennes av kommunen. I denne planen kan forhold som i dag ikke er 

tilstrekkelig utredet mht. konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv få løsninger som gjennom avbøting 

og kompensasjon ivaretar disse temaene på en tilfredsstillende måte. 

Dette kan være: 

 Etterbruk av riggområder m.m. som kan komme nærmiljøet til gode i ettertid. Etablering av 

for eksempel naustområder/småbåthavn, områder for opphold/rekreasjon. 

 Gode forbindelser, både funksjonelt og visuelt, for myke trafikanter på tvers av Stad 

skipstunnel i ettersituasjonen. 

 

8.3  Miljøoppfølging 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal 

utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte vesentlige 

negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal ivareta dette behovet. 

Nærmiljø og friluftsliv bør være eget tema i miljøoppfølgingsprogrammet i byggefasen. 
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Det bør etableres en faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også kompetanse på nærmiljø og 

friluftsliv inngår, som følger byggearbeidene. Dette kan gjøres i form av en”grønn” time med 

byggeledelse og entreprenør en gang i måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres med 

temaene landskapsbilde, kulturmiljø og naturmiljø.  
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9. Kilder 
 

Stad skipstunnel, planprogram 

Høringsuttalelser til planprogrammet 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017, Sogn og fjordane fylkeskommune 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse 2012-2015 

Kommuneplanen sin arealdel i Selje kommune 2016-2028 (høringsutkast)  

Befaring/informasjon fra ansatte i Selje kommune 

Naturbasen, http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

Artskart, http://artskart.artsdatabanken.no/ 

Fylkesatlas, http://fylkesatlas.no inkl. EDNA og FRIDA (siste med til dels eldre datagrunnlag) 

Kart og ortofoto 

Norge i bilder 

Google Maps 

Selja&Stad.no 

Selja&Stad naturguiding (nett) 

Selja&Stad naturguiding  v/Grete Fure tlf. 57857218 

https://selje.kommune.no/turistinformasjonen 

Det Norske Veritas, Rapport for Kystverket 

Ut.no 

Vestlandsnatur.com   

http://www.westcoastpeaks.com 

 

 

 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://fylkesatlas.no/
http://www.westcoastpeaks.com/
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Vedlegg 

Verdikart nærmiljø og friluftsliv 
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