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Kort sammendrag 

I denne delutredningen om friluftsliv vurderes hvilke virkninger tiltaket vil 

kunne få for friluftsliv. Som utgangspunkt for utredningen gjelder den 

offentlige definisjonen av friluftsliv slik den er formulert første gang i 

Stortingsmelding nr. 71 (1972-73): «Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritid 

med sikte på miljøforandring og naturopplevelse».  

Delutredningen om friluftsliv tar utgangspunkt i fremgangsmåten som er 

skissert i Vegdirektoratets Håndbok V712.  

Ved ferdig etablert situasjon vil tiltaket i sum føre til en forbedring for 

friluftslivet ved at bruddområdet istandsettes og tilrettelegges for friluftsliv. 

God landskapstilpasning og istandsetting i tråd med landskapsplan/ 

istandsettingsplan er vesentlig for etterbruken av området. 

Under drift vil støy fra aktivitetene i steinbruddet være hørbar i 

friluftsområdene som ligger mot øst opp mot Storhaugen og Sorbmegáisá. 

Ett godt tiltak vil være å lage en støyskjerm på østsiden av steinknuser for å 

redusere støyen mot friluftsområdene. En slik skjerm vil redusere støyen, og 

det anslås at grense til gul støysone vil ligge ca. 100-200m fra steinbruddet, 

og grense for stille områder vil ligge ca. 3-500m fra steinbruddet. Stiene 

opp mot fjelltoppene vil da i lite grad bli berørt av støy fra steinbruddet.  

Avbøtende og kompenserende tiltak er beskrevet nærmere i kapittel 7.  
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1. Tiltaket 

1.1. Formål med tiltaket 

Tiltakshaver og forslagstiller Myrvoll Maskin AS ønsker å gjenåpne et tidligere steinbrudd 
ved Storhammaren i Djupvik i Kåfjord kommune, med adkomst til E6. Hensikten er å selge 
stein til lokal bruk, men også tilby råstoff til framtidige vegprosjekter, havneutbygginger 
mm. 
 

Fig. 1: Lokalisering av tiltaket.  
 
Asplan Viak er engasjert for å utrede deler av de samfunnsmessige virkninger av tiltaket, 

herunder friluftsliv. Utredningen vil i noen grad overlappe med delutredningen for 

landskap.  

Friluftsinteresser (fra planprogrammet):  

«Områdene mellom E6 i nord og steinbruddet benyttes som turstier både sommer og 
vinter. Noen veistrekninger som ikke brøytes på vinteren brukes som skiløyper. Det gjelder 
blant annet veien til/fra steinbruddet. I mange av stiene tråkkes det skiløyper med 
snøskuter. Også Lyngen Lodge bruker friluftsområdet og naturområdene i sin 
næringsvirksomhet».  

1.2. Eksisterende steinbrudd 

Steinbruddet ligger innenfor eiendommen 1/21, og adkomstvegen til E6 ligger innenfor 
eiendommene 1/1, 1/3, 1/8, 1/21 og 1/97. Grunneier er Einar Giæver.   

Eksisterende steinbrudd er fra 1970-tallet og ble opprettet i forbindelse med bygging av 
molo i Djupvik. Etter den tid har steinuttaket bare vært sporadisk i bruk til lokale behov. 
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Fig. 2: Steinbruddet slik det fremstår i dag, sett mot nord. 

Fig. 3: Steinbruddet sett mot nordvest.  

 

Fig. 4: Steinbruddet sett mot sørøst.  
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Fig. 5. Eksisterende uttak, sett mot sørøst.  
 

Fig. 6. Dagens adkomstveg til steinbruddet, sett mot sør.  
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1.3. Beskrivelse av tiltaket 

Uttak av steinmasser  

Steinuttaket er planens sentrale del og har en størrelse på ca. 48 da inkl. tidligere 
uttak. Rundt uttaket vil det bli etablert en buffersone som sikrer opprettholdelse av 
eksisterende vegetasjon. 
 
 Bunn kote i dag er +75, øverste kant av uttaket +97. Masseuttaket skal utvides ca. 110 m 

bakover, i bakkant til kote +113.  

  Fig. 7. Utvidelse av masseuttaket (illustrasjon fra planprogrammet).  
 

Fig. 8. De store linjene i landskapet.   
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Drift 
Steinbruddet skal brukes til uttak av fast fjell gjennom sprenging, knusing og frakt. 
Steinmasser fraktes via en adkomstvei nord for planområdet mot E6.  
 
Uttaksområdet er hovedsakelig fast fjell som skal tas ut ved boring og sprenging. Det 
legges til grunn at boring skjer intensivt med innleid borerigg noen ganger i året. Mobilt 
pukkverk brukes i uttaksområdet, samt gravemaskin og hjullaster. Ved drift kan det være 
samtidig uttak, produksjon og transport. For hver etappe vil det derfor være kortere 
perioder med boring og sprenging, etterfulgt av perioder med produksjon og frakt av 
steinmasser. Oftest vil aktiviteter ikke foregå samtidig. Driftsplan vil bli utarbeidet. 
 
Skjerming mot omgivelsene 
Masser fra eksisterende deponi vil, i tillegg til tilførte masser, bli lagt opp i en 
sammenhengende voll mot sør og sørøst, som skjerm for støy og innsyn fra tilgrensende 
områder. Uttaket vil starte i nordvest (se illustrasjon).  
  
Uttak i etapper 
Uttaket vil skje i etapper, da det er markedet som bestemmer hvor mye som må 
produseres til enhver tid. Etappevis uttak vil framgå av en etappeplan, som vil være en del 
av driftsplan.  
  
Istandsetting av steinbruddet 
En avslutningsplan vil vise hvordan steinbruddet glir inn i omkringliggende landskap ved 
avsluttet bruk. Istandsetting skal skje etappevis. Avslutningsplanen vil være en del av 
driftsplanen. Driftsplanen skal godkjennes av direktoratet for mineralforvaltning.   
  
Adkomstvegen 
Atkomstvegen til steinbruddet må utbedres dersom bruddet skal gjenåpnes, både når det 
gjelder avkjørsel/kryss mot E6 og vegbredde. I nåværende utkast til planprogram er 
atkomstvegen vist i 5 m bredde med 3 m veggrunn på begge sider. Et alternativ er å 
regulere smalere veg (3,5 m) med møteplasser. Dette vil avklares nærmere etter dialog 
med grunneierne. Kryssutformingen mot E6 vil reguleres i tråd med Vegnormalene (Hb-
N100). 
 
Etterbruk  
Etterbruken er tenkt som LNFR-område, med helning på terreng maks 1:3, dersom man 
ikke i pågående arbeid med kommunedelplanen foreslår annet etterbruk.  
 
Støypåvirkning 
SWECO har konkludert med følgende når det gjelder støy i driftsperioden:  

«Støy fra aktivitetene i steinbruddet vil være hørbar i friluftsområdene som ligger mot øst 

opp mot Storhaugen og Sorbmegáisá. Ett godt tiltak vil være å lage en støyskjerm på 

østsiden av steinknuser for å redusere støyen mot friluftsområdene. En slik skjerm vil 

redusere støyen, og det anslås at grense til gul støysone vil ligge ca. 100-200m fra 

steinbruddet, og grense for stille områder vil ligge ca. 3-500m fra steinbruddet. Stiene opp 

mot fjelltoppene vil da i liten grad bli berørt av støy fra steinbruddet».  

 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Friluftsliv 9 

2. Friluftsliv 

2.1. Utredningsprogrammet 

Planforslaget faller inn under plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger, 
vedlegg II, pkt. 2a (utvinningsindustri/mineraluttak). Hensikten med konsekvens-
utredningen er å gi oversikt over virkninger og konsekvenser som planforslaget kan 
medføre for friluftslivet i området. Konsekvensutredningen vil vurdere planforslaget opp 
mot dagens situasjon, alternativ 0. 
 

Fra utredningsprogrammet:  

Alternativer som skal utredes Beskrivelse av alternativet 

Alternativ 0 Alternativ 0 forstås som dagens situasjon. Området er i 

dag avsatt som LNFR-område i gjeldende 

kommuneplan. 

Alternativ 1 Alternativ 1 omfatter detaljregulering av steinbrudd i 

området, samt atkomst fra steinbruddet til E6. 
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2.2. Metode 

Delutredningen tar utgangspunkt i fremgangsmåten som er skissert i Vegdirektoratets 

Håndbok V712. 

Trinn 1 

1. Inndeling i delområder 

Plan og influensområde avgrenses.  

Utredningsområdet deles inn i enhetlige delområder.  

Landskapskarakter fastsettes.  

2. Utarbeiding av verdikart 

Delområdene verdisettes, verdikart utarbeides.  

3. Vurdering av tiltakets påvirkning 

Påvirkning vurderes for de verdivurderte delområdene. Påvirkning er et uttrykk for 

endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde. Vurderinger av påvirkning 

relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden, 

inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. Midlertidig 

påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. Vurdering av påvirkning gjøres for alle de 

verdivurderte delområdene.  

4. Konsekvens for delområdene 

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av 

verdi og påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i figur 9.  Konsekvensen for et 

delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av 

påvirkning i y-aksen. De to skalaene er glidende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Konsekvensvifta.  
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Trinn 2 

Konsekvensvurderingene av delområdene settes inn i en tabell, se Tabell 6-4.  

Tabell 1. Sammenstilling av konsekvens.  

 

Samlet konsekvensvurdering 

Deretter gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Utreder 

begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp 

under den samlete konsekvensgraden. 

 

2.3. Avbøtende og kompenserende tiltak 

Justeringer som reduserer negative virkninger vurderes. Tiltak/tilpasninger/endringer som 

skal bidra til å begrense negative virkinger av selve tiltaket (evt. gjøre tiltaket enda bedre).  

 

Avbøtende tiltak kan deles i to: 

  

1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen 

2. Tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket.   

Avbøtende tiltak foreslås for å kompensere for de negative virkningene.  
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3. Avgrensning av influensområdet 

Tiltakets visuelle influensområde, med viktige områder og elementer som kan påvirkes av 

tiltaket.  

 

Fig.  10: Avgrensning av influensområdet 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Friluftsliv 13 

4. Beskrivelse av friluftslivet i inngreps- og 
influensområdet 

Området er et mye brukt friluftslivsområde, sommer som vinter, og er ifølge Kåfjord 

kommune det mest brukte friluftslivsområdet i kommunen. Flere stier fører fra 

bebyggelsen på nedre nivå opp og inn i høgereliggende terreng. Dagsturhytta på 

Dalberget (nybegynnervennlig) og Storhaugen (toppturfjell) er populære turmål. 

Parkeringsplasser kan ofte være fulle.  

Flere kilder beskriver attraktive og populære turmål i området. Nord-Troms Friluftsråd 

beskriver følgende turmål (Ut i NORD):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Turmål i området (Kilde: Nord-Troms Friluftsråd) 
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Fig.  12: Eksisterende løypenett i området.   

Fig. 13: Tur-trafikken passerer i hovedsak på nedsiden av dagens steinbrudd. Kilde: Strava 

Global Heatmap.  
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Fig.  14: Fra parkeringsplassen ved gravlunden går turen til Dalberget og Storhaugen. 

Fig. 15: Eksisterende steinbrudd sett fra åsryggen mot øst, på vei til Dalberget og 

Storhaugen.  
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Fig. 16: Sti på toppen av åsryggen, sett mot sør. 

 

Fig. 17: Utsikt fra bruddområdet, sett mot vest.  
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Miljødirektoratets Naturbase gir kartfesta informasjon om utvalgte områder for natur og 

friluftsliv.  

I Naturbasen er Storhaugen/ Sorbmegaisa definert som et inngrepsfritt, stort turområde 

uten tilrettelegging, et svært viktig friluftslivsområde med stor brukerfrekvens, med mange 

opplevelseskvaliteter og ganske god tilgjengelighet. 

«Dette er en yndet toppturlokalitet og svært mye besøkt av både lokale og internasjonale 

toppturentusiaster hele vintersesongen. Utsikten mot lyngsalpene, og det at man kan gå 

på ski helt fra fjæra til fjelltoppen gir fantastiske skiopplevelser og trekker mange 

skiturister. Det er de siste årene blitt hogget skog for og delvis merket løype til fjells for 

både vinter og sommeraktiviteten i området. I tillegg til turgåing vinterstid er dette 

området også veldig populært om sommeren. Det er 2 postkasser ved Dalberget og 1 

postkasse på Hammarsletta. Disse merka stiene opp lia er mye brukt om sommeren. Det er 

også et vann som heter Isakhollvannet (bak Dalberget) som heller ikke er merka på kartet, 

men som er også en populær destinasjon og muligheter for bading». 

Kilde: Naturbasen 

Fig.18. Storhaugen (Naturbasen). 
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Ut.no – Hele Norges turplanlegger fra Den Norske Turistforening legger til rette for at 

flere skal komme seg ut på tur. Ut.no anbefaler følgende turer som ligger innenfor det 

aktuelle området:  

Dalberget og Storhaugen/Boazova (fottur, krevende, 4,2 km. Sesong mai-oktober) 

Fig. 19 Fottur til Dalberget og Storhaugen. 

Foto tatt fra Storhaugen mot Lyngsalpene i 

øst (Kilde: DNT) 

 

«En flott vandretur gjennom skogen til over skoggrensen og videre oppå fjellet. Fra 
toppen og også underveis på turen har du en flott utsikt over Lyngenfjorden og 
Lyngsalpene. 
Fra parkeringsplassen ved kirkegården: Følg skogsveien ca. 200 meter. Her vil du komme 
til et kryss – gå til venstre og straks etterpå til høyre på en liten sti, kan være litt våt om det 
har regnet. Etter en stund og noen høydemeter, kommer du til Storelva, og deretter går 
stien videre nordover langs elva til du kommer til noen skilt. Følg veien til høyre, skiltet 
«Storhaugen», du er fortsatt i skogen. Stien krysser elva og går jevnt oppover. Etter en 
stund vil du komme til et stikryss igjen. Her kan du velge enten å gå via Dalberget (300m 
omvei) eller direkte opp. Via Dalberget følger du pekere og rød merking til høyre, krysse 
elva igjen og gå litt opp. Snart ser du en varde som markerer Dalberget, ca. 460 moh. 
Fra Dalberget ta stien videre mot fjellet og gå oppover. Det er ingen tydelig sti til 
Storhaugen, men terrenget er forholdsvis 
jevnt og enkelt å gå. Mye stein, men greit». 
(Ut.no)  

 

 

Fig. 20: Sti langs åssiden, sør i området, sett 

mot sør. 
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Dagsturhytta på Dalberget 

 En flott vandretur gjennom skogen til over 
skoggrensen. Fra Dalberget har du en flott utsikt 
over Lyngenfjorden og Lyngsalpene. På 
Dalberget har Nord-Troms Friluftsråd satt opp en 
dagsturhytte hvor du kan fyre opp i ovnen, kose 
deg med nista og nyte utsikten. 

TA av fra E6 ved skilt "Kirkegård" i Djupvik. Bilen 
kan parkeres i parkering ved kirkegård. Følg 
skogsveien ca. 200 meter. Her vil du komme til et 
kryss – gå til venstre og straks etterpå til høyre på 
en liten sti, kan vare litt våt om det har regnet. 
Etter en stund og noen høydemeter kommer du 
til Storelva, og deretter går stien videre nordover 
langs elva til du kommer til noen skilt. Følg veien til høyre, skiltet «Storhaugen», du er 
fortsatt i skogen. Stien krysser elva og går jevnt oppover. Etter en stund vil du komme til et 
stikryss igjen. Følg pekere og rød merking til høyre, krysse elva igjen og gå litt opp. Snart 
ser du en varde som markerer Dalberget, ca. 460 moh. Dagsturhytta ligger på platået rett 
bak varden på Dalberget. Turen er forholdsvis enkel uten særlig bratte partier så det går 
greit å ha barna med! 
(ut.no) 

 

Gapahuken i lysløypa i Djupvik (fottur, enkel, 0,8 km) 

Bli med og besøk den nye gapahuken til Ytre 
Kåfjord Idrettslag! 

Parker bilen på skolen sin parkering i Djupvik. Gå 
80 meter sørover tilbake langs E6 til Lysløypa/ 
skogsveien. Turen er merket blått hele veien. 

Følg skogsveien som går i østlig retning slakt opp 
cirka 500 meter til du kommer til en vei. Kryss 
over veien og følg blå merker langs lysløypa 300 
m fra der du krysset veien. Du kommer over en 
bakketopp/ liten høyde. Her ser du gapahuken 
på din høyre hånd.  
(ut.no) 
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Strava Global Heatmap viser aktivitet i området sommer og vinter: 

 

Fig. 21: Kart viser oversikt over alle sommer-løyper.   

 

 

Fig. 22: Kart viser oversikt over alle vinter-løyper.  
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Fig. 23: Sommer-løyper.  

 

Fig. 24: Vinter-løyper. 



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Friluftsliv 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Kart viser oversikt over alle aktiviteter, uavhengig av årstid. Få legger turen innom 
bruddet.  

 

Fig. 26: Illustrasjonen viser turløyper for alle aktiviteter, uavhengig av årstid. Lyngen Lodge 
nederst i kartet.  
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5.  Kartlegging og verdisetting av delområder 

Fig. 27: Registreringskategorier – geografiske områder.  

 

Ifølge Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (tabell 6-18 Registrerings-

kategorier for friluftsliv/by- og bygdeliv), faller området inn under to ulike registrerings-

kategorier; «nærturterreng» og «stort turområde uten tilrettelegging».  

Ut fra kategoriene brukerfrekvens, betydning og kvalitet gis områdetypene en verdi ut fra 

følgende kriterier:  

 

Tabell 2. Verdikriterier for fagtema friluftsliv 
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Fig. 28: Ut fra verdikriteriene for fagtema friluftsliv har «nærturterrenget» (høg) middels 
verdi, og «stort turområde uten tilrettelegging» har (høg) stor verdi.  

 

Område A, «Stort turområde uten tilrettelegging» brukes av svært mange, har 
regional/nasjonal betydning, er svært attraktivt og gis (høg) stor verdi.  

Område B, «Nærturterrenget» brukes av mange, har lokal betydning, har særlig gode 
kvaliteter. Området gis (høg) middels verdi.   

Det nedlagte steinbruddet er ikke verdsatt som friluftslivsområde og gis ingen verdi som 
friluftslivsområde.  

 

 

Fig. 29: Verdivurdering av delområdene A og B.  
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6. Vurdering av tiltakets påvirkning/konsekvens 
for delområder  

6.1. Vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et 

delområde. Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det 

innebærer å vurdere tiltaket etter at bruddet er ferdig tatt ut og istandsatt. I tillegg 

vurderes midlertidig påvirkning på friluftslivet under driftsperioden og beskrives separat.  

Oppgradert tilførselsveg og deponiområder legges også til grunn ved vurdering av 

påvirkning. Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til 0-alternativet. Ingen endring utgjør 

0-punktet på skalaen.  

I beskrivelsen av tiltaket fremgår at driftsplan skal utarbeides som vil inneha en 

avslutningsplan som skal sikre en god landskapstilpasning ved avsluttet bruk. Istandsetting 

vil skje etappevis. Etterbruken skal være LNFR-område. I driftsplanen inngår også 

eksisterende atkomstveg på ca. 1 km fra steinbruddet til E6 som skal utbedres (3,5 m 

kjørebredde med møteplasser underveis).  

Influensområdet er delt inn i to ulike delområder med noe ulik verdi.  

Tabell 3. Veiledning for vurdering av påvirkning. 
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6.2. Vurdering av påvirkning – ferdig etablert situasjon  

Dagens steinbrudd er et åpent sår i landskapet, med høge og farlige bruddkanter. Uttaket 

og tilgrensende område er ikke egnet til friluftslivsformål slik det fremstår i dag. Bruddet 

ligger i et landskap med få inngrep, og fremstår i stor kontrast til omkringliggende 

landskap. Videre uttak med påfølgende istandsetting av bruddet, med maks helning på 

1:3, vil gjøre området tilgjengelig og egnet til friluftslivsformål.   

Fig. 30: Før-situasjon  

Fig. 31: Etter-situasjon   
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Fig 32: Vurdering av påvirkning- ferdig etablert situasjon. 

 
 
Vurdering av påvirkning – område A (Stort turområde uten tilrettelegging) 

Opplevelseskvalitet: Området er mer attraktivt.  

Areal/Omfang: Området er utvidet. 

Tilgjengelighet/Barriere: Eksisterende barriere er fjernet. Området har blitt mer 
tilgjengelig.  

Bruk av området/ ferdselsforbindelse: Området er bedre egnet til friluftslivsaktivitet.  

Lydbilde: Ingen hørbar forskjell. 

 

Vurdering av påvirkning – område B (nærturterrenget) 

Opplevelseskvalitet: Området er mer attraktivt.  

Areal/Omfang: Området er uendret.  

Tilgjengelighet/Barriere: Tilgjengelighet fra adkomstveg bedres, området blir mer 
tilgjengelig fra øst.  

Bruk av området/ ferdselsforbindelse: Ubetydelig endring av bruk. 

Lydbilde: Ingen hørbar forskjell. 
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Fig. 33: Vurdering av påvirkning for delområde A og delområde B etter ferdig etablert 
situasjon. 

 

Tiltakets vil føre til en forbedret situasjon for friluftslivet i begge delområdene, i tillegg til at 
bruddområdet tilrettelegges for friluftsliv.  
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6.3. Vurdering av påvirkning – driftsperiode 

Fig. 34: Vurdering av påvirkning - driftsperiode 

 

For friluftslivet vil støy fra driften av bruddet ha påvirkning, avhengig av nærheten til 
bruddet. Alle støy-verdier ligger innenfor anbefalte grenser. Nært bruddet vil støy påvirke 
friluftslivsopplevelsen, dette gjelder spesielt området like øst for bruddet. Lenger opp i 
fjellsiden vil aktiviteten i bruddet ha liten eller ingen innvirkning.  

Området like ovenfor bruddet er per i dag lite benyttet til friluftslivsformål. Arealutvidelsen 
oppover i terrenget vil dermed ikke ha stor påvirkning på utøvelsen av friluftslivet i dette 
området. 

Adkomstvegen fra nord vil fungere som driftsveg for steinbruddsaktiviteten og dermed 
utgjøre en barriere for friluftslivet. I dag benyttes adkomstvegen til bruddet også som 
adkomstveg for friluftslivsutøvre. Under drift vil adkomstvegen ikke være egnet for friluftsliv.   

 

 

Vurdering av påvirkning – område A (Stort turområde uten tilrettelegging) 

Opplevelseskvalitet: Noe forringelse i attraktivitet nært bruddet. Ingen/ubetydelig forskjell 
i attraktivitet noe lenger opp i fjellsiden.   

Areal/Omfang: Bruddet utvides noe mot øst og nord. Området reduseres noe.  

Tilgjengelighet/Barriere: Gjelder driftsveg. Fører til noe forringelse.     

Bruk av området/ ferdselsforbindelse: Liten forskjell.  

Lydbilde: Tiltaket medfører til noe forringelse av opplevelseskvalitet nært bruddet. 
Liten/ingen forringelse noe lenger unna.   



 

Rapport – Steinbruddet på Storhammaren - Konsekvensutredning Friluftsliv 30 

 

 

Vurdering av påvirkning – område B (nærturterrenget) 

Opplevelseskvalitet: Tiltaket medfører til noe forringelse av opplevelseskvalitet nært 
bruddet.  Liten/ingen forskjell noe lenger unna.  

Areal/Omfang: Området er uendret.  

Tilgjengelighet/Barriere: Noe forringet (adkomst fra øst) 

Bruk av området/ ferdselsforbindelse: Liten forskjell 

Lydbilde: Noe dårligere lydbilde på østsiden nært bruddet. Øvrige område 
ubetydelig/ingen endring.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Vurdering av påvirkning for delområde A og B i driftsperioden.   
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6.4. Konsekvens av alternativer 

Konsekvens for hvert delområde fastsettes, følgende skala benyttes:  

Tabell 4. Kriterier for fastsettelse av konsekvens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Konsekvensvifta.   
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Konsekvens av alternativer - Ferdig etablert situasjon 

Sammenstilling av konsekvens (trinn 2) 

Delområder Alt. 0 Alt.1 

Delområde A 0 ++ 

Delområde B 0 + 

Avveining  Delområde A tillegges 

spesiell vekt.  

Samlet vurdering 0 ++ 

Rangering 2 1, beste alternativ.  

Forklaring til rangering  Dagens situasjon fort-

setter. Ingen istandsetting 

av det gamle uttaket.  

 Landskapet istandsettes og 

kan på sikt tas i bruk som 

friluftslivsområde. Klart beste 

alternativ.  

Tabell 5. Konsekvens av alternativer – ferdig etablert situasjon.  

 

Konsekvens av alternativer – Driftsperiode 

Sammenstilling av konsekvens (trinn 2) 

Delområder Alt. 0 Alt.1 

Delområde A 0 - 

Delområde B 0 - 

Avveining  Delområde A tillegges spesiell 

vekt.  

Samlet vurdering 0 - 

Rangering 1, beste alternativ.  2 

Forklaring til rangering  I dag er bruddområdet 

utilgjengelig for friluftslivet. I 

driftsperioden vil bruddområdet 

fortsatt være utilgjengelig, i 

tillegg til noe støypåvirkning 

nært bruddet.  

Tabell 6. Konsekvens av alternativer – Driftsperiode.  
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7. Avbøtende og kompenserende tiltak 

Det er et mål å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper som følger av de 

fysiske arbeidene, og følgende tiltak anbefales:   

 Bruddets utforming tilpasses eksisterende landskap i størst mulig grad, i tråd med 

driftsplan og istandsettingsplan/landskapsplan. Anlegget må i størst mulig grad 

underordnes eksisterende, større landskapsformer. Helningsgrad bør ikke være 

brattere enn 1:3. 

 Anlegget skal naturlig revegeteres.  

 Skjermingstiltak kan vurderes. Sammenhengende voll som skjerming mot sør og 

vest anlegges for i størst mulig grad hindre støyspredning til tilgrensende områder. 

Det bør framgå av landskapsplan om voll skal fjernes etter endt drift.  

 Det bør tillates maks. 2t drift med steinknusing/eller boring på dagtid i ukedager.  

 Arbeid med borerigg og steinknuser bør unngås på kveld- og nattestid. Boring 

eller steinknusing bør tillates maks 1t kveldstid, men ikke nattestid.  

 Arbeid med hverken borerigg eller steinknuser bør tillates lørdager. Øvrig aktivitet 

lørdager bør begrenses, og angitt driftstider og utstyr brukt bør anses som et 

maksimum på lørdager.  

 Arbeid bør unngås søndager og helligdager.  

 Sprengningsarbeid bør unngås nattestid. Sprengningsarbeid bør varsles.  

 Dialog med Kåfjord kommune og brukere av området mhp. etterbruk av området.  

 Parkeringsareal tilrettelegges.  
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8. Konklusjon 

Vurderinger av påvirkning skal ifølge håndbok V712 kun relatere seg til den ferdig 

etablerte situasjonen. Ferdig etablert situasjon og driftsperiode vurderes i utredningen.  

God landskapstilpasning og istandsetting er vesentlig for etterbruken av området. Ved 

ferdig etablert situasjon vil tiltaket i sum føre til en forbedring for friluftslivet ved at 

bruddområdet tilrettelegges for friluftsliv.  

Under drift vil støy fra aktivitetene i steinbruddet være hørbar i friluftsområdene som ligger 

mot øst opp mot Storhaugen og Sorbmegáisá. Ett godt tiltak vil være å lage en støyskjerm 

på østsiden av steinknuser for å redusere støyen mot friluftsområdene. En slik skjerm vil 

redusere støyen, og det anslås at grense til gul støysone vil ligge ca. 100-200m fra 

steinbruddet, og grense for stille områder vil ligge ca. 3-500m fra steinbruddet. Stiene opp 

mot fjelltoppene vil da i liten grad bli berørt av støy fra steinbruddet.  

Avbøtende og kompenserende tiltak som beskrevet under punkt 7 vil dempe og 

kompensere for virkninger av tiltaket.   
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Kilder 

 Statens vegvesen håndbok V712 «Konsekvensanalyser» 

 V712 M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 

 Kåfjord kommune v. Kjersti Hovland Rennestraum 

 Den Norske Turistforening 

 Friluftsrådenes Landsforbund 

 Nord-Troms friluftsråd 

 Kommunekart 

 Hjem - Kåfjord kommune (kafjord.kommune.no) 

 Naturbase kart (miljodirektoratet.no) 

 UT.no | Kart 

 UT.no | Troms Turlag (Turbo) 

 Godtur.no - Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no) 

 Turmål- Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no) 

 Kilden - Landskap (nibio.no) 

 Strava Global Heatmap 

 https://www.facebook.com/utinord 

 https://www.facebook.com/pages/Nord-Troms-friluftsråd/763641063684163 

 https://friluftsraad.utinord.no 
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