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Sammendrag 
 

Statens vegvesen skal utarbeide en detaljreguleringsplan for nytt fergeleie på Tonnes i Lurøy 

kommune. Området er som en forlengelse av fylkesveg 439. Utbyggingen skal etter planen være 

ferdig i 2021, hensikten er å legge til rette for permanent anløpssted for en bilførende hurtigbåt. 

Tiltaket vil påvirke lokale landskapsverdier. Tiltaket vil også medføre omdisponering av 

jordbruksarealer, samt forårsake inngrep i fjæreområde og strandsone. 

Denne fagrapporten har til hensikt å opplyse om landskapsverdier i området som kan være 

viktig i beslutningstakingen.  

 

 

 

Innledning 
 

Primærfokus for denne rapporten vil ligge innenfor avgrensningen til planområdet, men det vil 

også fokuseres på større deler av området for å få med helheten i landskapsbildet. Områdets 

avgrensning strekker seg langs hellarnakken i sørøst og til langdalsodden i nord. 

 

Metode: 
 

Alle data i rapporten er samlet inn enten via befaring i området eller tilegnet fra offentlige 

karttjenester, databaser og nettsider, samt bearbeidede FKB data gjennom kartprogrammet 

ArcGIS. Denne rapporten tar for seg 2 deler, en beskrivelse av landskapet, med romdannelser, 

infrastruktur, korridorer og landskapselementer samt en del som vil omfatte konsekvenser av 

tiltaket samt beskrivelse av avbøtende tiltak. 
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DEL 1 – BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
 

Planområdet 
 

Planområdet ligger på Tonnes og markerer enden på fylkesveg 439. Planområdet kan inndeles 

ulike landskapsrom som defineres av områdets små og store terrengformasjoner. 

 

Det store landskapsrommet. 
 

Det store landskapsrommet defineres av synlige avgrensninger i de store terrengformasjonene i 

landskapet. Med de store terrengformasjonene menes de mest skjermende elementene som kan 

være åsrygger, fjell, øyer osv. Landskapselementer som fysisk hindrer sikt samt skaper en 

romfølelse. På Tonnes kan man definere det store landskapsrommet etter hva som er synlig fra 

en eller flere steder på Tonnes. På østsiden har man fjellsida som omfavner bygda, denne utgjør 

den østlige samt nordlige avgrensningen. På motsatt side er det sjø og øyer som danner de 

visuelt avgrensende formasjonene. Disse øyene er ikke særlig romdannende men man kan 

allikevel si at disse sammen med fjellområdene  langs fastlandet definerer det store 

landskapsrommet. Selve Tonnes karakteriseres som et kystslettelandskap med tydelig 

infrastruktur- og jordbrukspreg, resterende bygder og tettsteder som faller inn under det store 

landskapsrommet har karakteriseres som andre landskapstyper, men har det til felles at både 

jordbruk og infrastruktur beslaglegger betydelig med areal i lavereliggende områder. 

(Landskapskartlegging i Nordland) 

 

 

Figur 1. Det store landskapsrommet (Fiolett) det lille landskapsrommet (Rødt), planområdet (grønn) 
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Det lille landskapsrommet 
 

Det lille landskapsrommet er begrenset til Tonnes som vises som oransje felt på figur 3. I dette 

området spiller de små landformene en stor rolle i oppfattelsen av landskapet. De skaper et tydelig 

relieff som danner små rom i området og hindrer sikt avhengig av hvor i området man befinner 

seg.  

Landformene er mindre hauger som er alt fra 15 – til nesten 70 m.o.h. Disse opptrer over hele 

bygda men de høyeste finner man i den nordlige delen av Tonnes:  

• Gjersvikhågen 24 m.o.h.  

• Pinhågen 64 m.o.h.  

• Langdalshågen 68 m.o.h.  

• Eldhushågen 44 m.o.h.   

 

Mellom haugene er det også store variasjoner. Bekker har gravd seg ned i terrenget og dannet 

markante linjer i området og åkrene mellom haugene har jevnet ut terrenget i stor grad. Grunnet 

de større høydedragene og fjellsiden som omkranser bygda øker romeffekten markant i området 

rundt Olderskogbekken og Langs med Langdalsvegen (figur2) 

 

 

 

Figur 2 Olderskogbekken (Blå stiplet linje) Langdalsvegen (Nordgående veg) 
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Figur 3. Det lille landskapsrommet (oransje flate) med ytterligere rominndelinger. Området er delt inn i 3. Området med 
det primære fokuset vil være mellom grønn og blå linje. Samt innenfor planområdet (svart linje) 

 

 

Den sørlige delen av Tonnes har en noe slakere terrengprofil og er ikke like preget av avvisende 

terrengformasjoner. Områdets jevne terreng og åpne landskap er sannsynligvis hovedårsaken til 

at den menneskelige arealbruken er mer fremtredende her. Her finnes den største 

konsentrasjonen av boligbebyggelse og næringsvirksomheter samt de største og mest 

sammenhengende jordbruksarealene. Området har også flere terrengformasjoner av ulik 

størrelse men romdannelsen er mindre markant og områdets romskapende elementer preges i 

større grad av landskapets hovedformer som da utgjør den bratte fjellsiden mot Svaan og 

Hellarnakkan. 

De små landformene preger derfor ikke den sørlige delen av bygda i like stor grad og er stort sett 

å finne som ytre avgrensninger av området. Dette medfører et mye mer åpent landskapsrom. (Se 

figur 4).  
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Figur 4: Grønn linje er strukket mellom de romdannende terrengformasjonene i den sørlige delen av bygda. 

 

 

 

Naturlige Landskapselementer 
 

Strandsone 

 

Området har flere strender med skjellsand som med skaper en fargekontrast som bryter 

med resten av naturelementene samt bebyggelsen i området. Stranda nedenfor 

kommunehuset preges av omgivelsene i negativ grad og det er gjort lite til ingenting for å 

fremheve de estetiske verdiene som potensielt ligger her. Området er langgrunt og mye av 

området er bare tidvis oversvømt grunnet tidevannsforskjeller. Tidevannsforskjeller 

kombinert med den jevne terrengprofilen gjør stranda lite egnet som badeplass.  

 

Hellarholet/Tonnesgrotta 

 

Stor grotte i Hellarnakken som er ca 80 m dyp. Synlig fra flere steder på Tonnes og er svært 

viktig for friluftsliv samt en populær turistdestinasjon. Grunnet en bratt sti er den 

utilgjengelig for personer med vesentlig funksjonsnedsettelse.  
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Terrengformasjoner   

 

Området er småkupert grunnet små til mellomstore hauger. Disse haugene gir Tonnes et 

tydelig relieff. Haugene er mest fremtredende nord i området, her er de alt fra 30 

(Gjersvikhågen) til 60 (Pinhågen) meter over havet, mens innenfor planområdet er den 

største haugen ca. 22 m og ligger midt i næringsområdet. 

 

 

Naturlig vegetasjonsdekke 

 

Områdets naturlige vegetasjonsdekke er fagmentert som følge av menneskelig arealbruk. Dette 

gjelder lavtvoksende vegetasjon så vel som høytvoksende. Naturlig gress og stauder vokser og 

trives i randsonene av menneskelig arealbruk, dette er spesielt mer fibrøse arter, for eksempel 

mjødurt, hundekjeks, vendelrot, timotei, hundegras etc. På områder med tynt jordsmonn og høy 

soleksponering finner man mer lyng og tørketålende arter som røsslyng og krekling Mens i de 

nordvendte skråningene med større tilgang på fuktighet er jordsmonnet dypere og det vokser 

trær som rogn, bjørk og selje. Et tydelig sammenhengende vegetasjonsbelte strekker seg langs 

østsiden av Tonnes der hvor terrenget er for bratt og uegnet for menneskelige virksomheter. 

Brudd forekommer også her i form av høyspent trase og granplantefelt ved eldhushågen. 

 

 

Eksisterende Arealbruk 
 

Jordbruk 
 

Jordbruk er den dominerende arealbruken i området. Dyrkbare arealer ligger for det 

meste i de lavere delene av området som ikke omfattes av oppstikkende 

terrengformasjoner. Flere beitemarker holdes i hevd ved aktiv beiting, disse finnes i 

brattere områder, gjerne i forbindelse med nevnte terrengformasjoner der marka ellers 

har stått ubrukt.  

 

Infrastruktur 
 

Veg 

Fylkesveg 439 forbinder alle områdene på Tonnes og danner et hierarki av mindre 

samleveger. Som forgrener seg utover bygda. Disse vegkorridorenene spiller en viktig 

rolle i teiginndelingen av området og således også lokaliseringen av ulik arealbruk. Vegene 

med sine grå flater utgjør de tydeligste bruddene i landskapet.  I enden av fylkesvegen 

finner man ulike typer næring og industri nærmere beskrevet under «Bygninger». 
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Høyspent 
 

Høyspenttrase danner en korridor lengst øst i området. Innenfor Tonnes strekker dens 

seg fra hellarnakken langs med Svaan og bak Eldhushågen og Pinhågen og helt til den 

stopper på Langdalsodden. traseen er ikke veldig dominerende i det helhetlige 

landskapsbildet, men danner et klart brudd i vegetasjonsmønsteret. 

 

Bygninger  
 Utenfor planområdet 

Boligbebyggelsen opptrer som større og mindre klynger som spredt utover området. 

Boligene omgis av dyrka mark eller annen fastmark.  Boligbebyggelsens største 

konsentrasjon er lokalisert like utenfor planområdet ved kommunehuset på Tonnes, 

mens den nest største finnes ved Skardbakken nedenfor Hellarholet et stykke unna 

planområdet (figur 5) 
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Figur 5  klyngedannelse. Gul sone rundt bygg indikerer en avstand på 30 meter for å tydeliggjøre klyngedannelsen. Rødt 
punkt er kommunehusets plassering. Oransje sirkler er påtegnet for å vise konsentrasjonen av boliger i området.  

 

 

Innenfor Planområdet:  

  

Det er mange ulike typer bygninger innenfor planområdet. Samtlige bygninger for 

utenom kommunehuset kan tilskrives kommersielle næringsformål, alt fra service til 

industri. 

Det er ingen boliger innenfor planområdet, men i 100 meters beltet (Se figur 7) utenfor 

planområdet finnes en rekke permanent bosatte boliger samt en rekke helårsboliger som 

fungerer som fritidsboliger og mindre bygninger som garasjer, uthus, anneks som er i 

tilknytning til boligene.  

Området hvor fergeleiet planlegges er den sentrale delen av Tonnes med en sterk og klar 

konsentrasjon av næringsvirksomheter. Næringsvirksomhetene danner en tydelig 

klynge sør i planområdet ved Oscarbrygga. (se figur 8 med tilhørende tabeller) 
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Næringsbyggene i havneområdet er plassert på omtrentlig lik høydekote (kote 2-3) dette 

med unntak av vindusfabrikken som står for seg selv på et lite høydedrag ( kote 7) Ved 

hjelp av plasseringen samt størrelsen på fabrikken blir dette lett et dominerende 

menneskeskapt element i området. (Se figur 6) 

 

 

 

Figur 6. Fabrikken som et dominerende landskapselement i planområdet 
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Figur 7 Observasjonspunkt (rød) er plassert ca. der hvor fergeleiet planlegges. Det grønne feltet indikerer sikten fra 
observasjonspunkt mens den blå buffersonen 100 meters beltet fra planavgrensning. Boliger innenfor 100 meter er 
markert som røde bygninger, mens resterende er helårsboliger omgjort til fritidsboliger samt andre bygninger med 

funksjon knyttet opp mot boligbebyggelse (fiolett) 
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Figur 8 

 
   

BYGGTYP_NB FREQUENCY  BYGNINGSTYPER 

0 4   

181 1 Garasje, Uthus anneks 

193 1 Boligbrakker 

211 2 Fabrikkbygning 

231 2 Lagerhall 

239 3 Annen Lagerbygning 

311 1 Kontor og adm. Rådhus 

322 1 Butikk/forretningsbygg 

329 1 Annen Forretningsbygning 

524 5 Camping/utleiehytte 

531 1 
Restaurantbygning, 
kafebygning 

 

På tabellen over ser man de ulike bygningstypene innenfor planavgrensningen (BYGGTYP_NB) 

samt summen av hver bygningstype (Frequency). Hvilke typer bygninger tallene representerer kan 

man se i tabellen på  side 14. Tallene under «Byggtyp_NB» korresponderer med tallene under figur 

8 
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Terrengformasjoner samt store og små landskapsrom 
 

 

Det lille landskapsrommet hvor planområdet er lokalisert, defineres av åsryggen i sørøst 

som en forlengelse av Hellarnakken samt Svaan i øst, Eldhushågen, Gjersvikhågen og 

Pinhågen i nord og Vollhågen i nordvest. Dette er mindre hauger eller koller som stikker 

opp flere steder i området og hindrer frisikt over store deler av bygda. Haugen som 

ligger midt i industriområdet, (heretter H1) er med på å begrense sikten mot sørvest. I 

næringsområdet vil romfølelsen øke da mindre terrengformasjoner samt åsryggen mot 

sørvest danner visuelle barrierer (figur 9) 

 

Beveger man seg mot matbutikken ved Oskarbrygga vil man bli omsluttet av 

terrengformasjoner og bygninger. Vindusfabrikken ligger på et 7 meter høyt høydedrag 

(målt fra havoverflaten) I tillegg er det en større terrengformasjon på ca. 20 m på 

sørvestlig side av vindusfabrikken (H1). Det er en skjæring ved foten av denne 

terrengformasjonen der den grenser til det opparbeidede arealet nede på flaten. Dette i 

kombinasjon med vindusfabrikken vil skape en sterk korridoreffekt i denne delen. 

Beveger man seg langs vegen mot butikken vil derfor korridoreffekten øke ettersom jo 

nærmere inn imot butikken man kommer (se figur 9). 
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Figur 9 Røde linjer viser romdannende terrengformasjoner. Oransje linje symboliserer innsnevringen mens det oransje 
feltet symboliserer område med sterk korridoreffekt. 
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Figur 10 Terrengformasjon: H1 (sør-vest) H2 (MIDT/VINDUSFABRIKK) H3 (NORD ØST) 

 

Figur 11 Økende korridoreffekt som følge av innsnevring av vegen. Korridoreffekten skapes av bygningsmassen, Især 
vindusfabrikken (lengst til høyre i bildet) samt fjellskjæringen i haugen på venstre side 
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Landskapets Kvaliteter. 
 

Innenfor planområdet er det stort sett opparbeidede arealer. Områdene med naturlig 

vegetasjonsdekke finnes i randsonene mellom naturmark og menneskelig arealbruk til 

de nevnte terrengformasjonene. Disse danner små grønne øyer rundt om i bygda. Disse 

haugene preger det omkringliggende landskapet. Og er iøynefallende der de opptrer. 

 

Disse kan ha en funksjon som refugier ( Refugie – avgrenset område eller øy som innehar 

funksjoner som legger til rette for overlevelse for flere organismer. ) for arter i området da 

de naturlig vil tiltrekke seg både insekter og fugler samt er gjenstand for en del ulike 

plantearter. Til tross for stedvis tynt vegetasjonsdekke vil delene av haugene med 

tykkere vegetasjonsdekke og jordsmonn ha god evne til å suge til seg regnvann og holde 

på dette i perioder med mye styrtregn. Dermed har terrengformasjonene en økologisk og 

klimatisk funksjon samtidig som de skaper variasjoner og kontraster i landskapet og 

hindrer den estetiske virkningen av de gruslagte og asfalterte flatene å bli for dominante.  

 

 

 

Figur 12 Til venstre i bildet ser man utleiehyttene, øverst til høyre ser man en annen type næringsvirksomhet.  
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Figur 13 Bildene over er tatt fra haugen ved Oscarbrygga (H1). Haugen er ca. 21 meter høy og gir god utsikt utover hele 
bygda.  

 

 

Figur 14 Stor bergskjæring nordlig avgrensning av haug (H1). Bergskjæringen er sprengt ut for å frigjøre areal til andre 
formål. 
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Figur 15.Stedsreferanse for bygninger innenfor planområdet. Ulike næringsformål i forhold til hverandre. 
Utleiehyttene er strategisk plassert på sjøsiden av haugen, dermed skjermes disse fra eventuelle negative sanseinntrykk 
som den tyngre industrien skaper. 
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DEL 2 – VURDERING OG KONSEKVENSER 
 

TILTAKENE KNYTTET TIL NYTT FERGELEIE 

 

Tiltaket medfører bygging av følgende: 

 

• Murdring og sprengning under havnivå 

• Utfylling i fjæresone 

• Bygging av fendervegg 

• Bygging av teknisk bygg 

• Bygging av servicebygg 

• Etablering av oppstillingsplasser 

• Etablering av parkeringsplasser 

• Etablere adkomstveg 

• Etablere gang- og sykkelveg 

 

 

Tilak medfører fylling i sjø som vist på figur 16 og 17. På bildet ser man også hvordan inngrepet 

uten landskapsmessige tilpasninger vil medføre for tilgrensende landarealer. 

 

 

Figur 16 planskisse av planlagt fergeleie 
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Figur 17 perpektivskisse av fergeleie. 

 

 

Tabell for vurdering av foreslåtte tiltak: 
 

Denne delen inneholder en beskrivelse av hva tiltak vil medføre for landskapet. Konsekvensene 

vektes fra positive konsekvenser, til nøytral og til negative konsekvenser. Konsekvensene 

oppsummeres ved en vurdering. Vurderingen gir grunnlag for eventuelle avbøtende tiltak 

Symbolikken for dette er spesifisert nedenfor. 

 

- Minus Negativ konsekvens 
+ Pluss Positiv konsekvens 
N Nøytral Nøytral konsekvens 

= Sum/Vurdering 

Avbøtende 
tiltak 
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Vurdering og tiltak 
 

Støy, støv og trafikk Eksisterende boligbebyggelse og beboere 
 

Boliger og næringsbygg danner klynger, flere med avstand til hverandre. Boligbebyggelsen 

ligger tett inntil planområdet (se fig 7). Beboere vil kunne oppleve økte støy, støv og økt trafikk 

av tunge kjøretøy under anleggsperioden. Rigg og anleggsområde samt deponiområder bør 

plasseres på allerede etablerte næringstomer. Skal det allikevel plasseres i nær tilknytning til 

boligområdene så skal det sperres tilstrekkelig av og det skal tilstrebes løsninger og rutiner som 

i mest mulig grad skåner beboere for støy og støv samt andre ulemper under anleggsperioden. 

 

 

- • Økt støy under anleggsperioden kan føre til økte negative konsekvenser 
for beboere 

• Støvflukt kan forekomme under dager med høy soleksponering og vind. 
• Økt fare for barn i forbindelse med anleggstrafikk 

 
+ • Økt tilgjengelighet for innbyggere til å komme seg ut til øyene 

N • Økt aktivitet i området kan både ha negative og positive konsekvenser 
for beboere og næringsliv. 

 
= • En utbygging av fergeleiet vil kunne få flest negative konsekvenser for 

beboere under anleggsperioden. Man vil kunne opplve økt trafikk og 
støy, spesielt i fellesferie. Det nye fergeleiet vil også kunne oppfattes som 
et fremmedelement i starten. Det faktum at tilgjengeligheten økter til 
øysamfunnene i området øker antas og vil være positivt på lengre sikt. 

Avbøtende 
tiltak 
 
 

• §. Bebyggelse især boliger skal skjermes fra anleggsrigg med gjerder 
 

• §. Tidspunkt og omfang av sprengning fastsettes i sprengningsplan 
 

• §. Tiltak og rutiner for å hindre støvflukt.  
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Arkitektur og landskap 
 

 

Fergeleiet 

Fergeleiet i seg selv vil kreve mye plass i strandsonen og det vil følgelig skape et helt nytt 

inntrykk over området samtidig som det medfører både estetiske og praktiske problemstillinger.  

Området vil bli svært synlig for området rundt. Bebyggelsen er konsentrert rundt bukta vil 

derfor få direkte innsyn til det nye fergeleiet. (Jf. Siktanalyse figur 7). Avbøtende tiltak vil 

innebærer å bryte opp disse monotone flatene. Fargevalg, materialbruk beplantning og andre 

kontrast- og teksturskapende elementer kan bidra til at fergeleiet blir mer inkluderende. 

 

Tiltaket vil medføre store inngrep i marint bløtbunnsområde, strandsone, og fast fjell. Haugen 

H3 (se figur 10) vil fjernes for å skaffe masser til fyllingen. Dette beskrives nærmere under. 

Løsmassene i bløtbunnsområdet er for det meste skjellsand. Marine løsmasser som fjernes for å 
bygge fergeleiet kan for eksempel brukes til å reparere deler av stranda som blir ødelagt ved 

anleggsarbeid og man det kan brukes til å skape glidende overganger mellom fylling og 

sandstrand. Overgangen fra fyllingsfoten til stranda er et annet viktig element. Fyllingen bør 

formes på en slik måte at det blir «buede» overganger til eksisterende terreng, spesielt viktig er 

dette imot eksisterende sandstrand. Skarpe hjørner må unngås. Fyllingen/plastringen kan 

anlegges på en slik måte at de ligger jevnt inntil hverandre. Fyllingen bør ikke være for bratt og 

bør ha en minimum helning på 1: 2 

 

 

- • deler av strandsonen ødelegges 
• fergeleiet vil ha potensiale til å skape store grå flater  
• direkte innsyn fra boligområder 
• vil ha potensiale til å danne skarpe kanter der fylling/plastring møter 

eksisterende terreng 
 

+ • Økt Tilgjengelighet 
• potensiell Møteplass 
• potensial for økt turisme i kommunen 

 
 

N • Fergeleiet vil påvirke nåværende estetikk 
 

= • Fergeleiet vil skape et nytt element på Tonnes som kan ha store 
ringvirkninger for lokalbefolkning. Estetisk og økologisk vil det også 
okkupere mye av strandsonen og bløtbunnsområdet og skape en uvant 
kontrast samt ødeleggelse av habitat for arter som lever i disse 
bløtbunnsområdene. 
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Avbøtende 
tiltak 
 
 

• §. Området skal ha strenge krav til arkitektonisk utforming.  
 

• §. Skjellsand fra mudring kan brukes til å skape en glidende overgang 
mellom  
fyllingsfot og naturlig strand.  

 
• §. Der steiner brukt til plastring/fyllingsfot vises i dagen skal disse 

plasseres tett intill hverandre. Overflaten skal være jevn og det skal ikke 
være skarpe kanter på stein eller store hull/sprekker mellom steinene. 

 
• §. Servicebygg bør erstatte haug som fjernes til fordel for masser. 

Fasaden kan formes som en haug/kolle. 
 

• §. Forslag: Ved å etablere grønne rabatter mellom oppstillingsplassene 
kan man bryte opp trafikkarealene. Overvann fra veg og 
oppstillingsplasser kan ledes til rabatte/fordrøyningsbed hvor vann 
infiltreres. Blågrønne strukturer vil skape positive kontraster. 
Fuktighetskrevende og salttolerante arter benyttes i bedene. 

 
• §. Fergeleiet skal ikke ha skarpe fyllingskanter/hjørner mot eksisterende 

terreng. 
 

 

 

 

Parkeringsplasser og universell utforming. 

Universell utforming skal være et prinsipielt ankerpunkt i all planlegging. Derfor skal det alltid 

tilstrebes løsninger slik at flest mulig skal kunne ta i bruk området.  

 

 

For å bevare strandsonen og landskap fra store inngrep bør ikke antallet parkeringsplasser 

innafor det opparbeidede arealet være mer en absolutt nødvendig. Parkeringsplassene bør 

plasseres mer spredt innenfor planområdet. Det er fort gjort at et stort omfattende 

parkeringsanlegg vil kunne bli for dominerende i landskapsbildet og det vil kunne forringe den 

estetiske kvaliteten som området har. Derfor anbefales det maks. 20 parkeringsplasser innenfor 

det utfylte arealet som vil utgjøre fergeleiet samt tilrettelegge for at det største antallet p-plasser 

anlegges ved Oscarbrygga etter at masser er tatt ut fra haugen. Det anbefales også å legge om 

vegen slik at fylkesvegen går der dagens parkeringsplass ligger (ved fabrikk) og at 

parkeringsplassen flyttes til andre sida mot haugen. Resterende 20 parkeringsplasser kan enten 

etableres på dyrka mark over kommunehuset eller ved skrotemark på nedlagt næringsområde 

på andre siden av bukta (figur 18). 
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Figur 18 

 

- • Ikke full utnyttelse av området ved fergeleiet 
• parkeringsplassene blir ikke samlet, noe som kan føre til lengre 

gangavstander. 
• Tungvint for personer med utviklingshemming. 

+ • Økt tilgjengelighet for innbyggere til å komme seg ut til øyene uten å 
måtte ta med bilen 

•  Man unngår flere parkeringer utenfor parkeringsarealer. 
N  

 
= Å korte ned antallet parkeringsplasser på fergeleiet vil bidra til at fergeleiet ikke 

behøver like stor utfylling, dermed vil man også spare strandsonen fra total 
ødeleggelse og man vil kunne fordele parkeringsarealene rundt på flere steder.  

Avbøtende 
tiltak 
 
 

• §. Anlegge flere handicap parkeringsplasser i tilknytning til selve 
fergeleiet.  

 
• §. maks antall parkeringsplasser i fergeleiet bør ikke overskride 20 stk. 

 
• §. Anlegge fortau som øker tilgjengeligheten for gående mellom 

kommunehuset,  
• fergeleiet og Oscarbrygga. 

 
• §. Bygging av parkeringsplass på samme området som blir brukt til 

anleggsrigg.God visuell utforming av parkeringsplassenes sidearealer for 
å begrense de negative effektene av grå asfaltflater. 
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Terrengformasjoner (H1 og H3) 
 

Behov for bergmasser  

Det er behov for bergmasser i forbindelse med byggingen av fergeleiet. Sett i et økonomisk 

perspektiv vil det være mest hensiktsmessig å ta masser innenfor planområdet. Det er antydet at 

det vil være gunstig og ta ut masser fra H1 og H3 (jf. Fig. 15). Da H3 vil være gjenstand for 

parkeringsplass, samt H1 vil kunne forsyne med ytterligere masser etter at man har tatt ut H1. 

Dette vil føre til en del sprengning og forandring i det eksisterende terrenget i området. 

 

Terrenget med haugene har stor betydning for hvordan landskapet oppfattes inne i 

planområdet. Disse mindre formasjonene lager små rom og danner avgrensninger i siktelinjer. 

Det vil være hensiktsmessig å ta vare på formasjonene i den grad det lar seg gjøre. Det vil være 

behov for en fornuftig arrondering av bergskjæringene for å skape en mykere overgang mellom 

planert terreng og skråning. Med en masseberegning vil man lettere kunne antyde hvor mye av 

terrengformasjonene man må ta av for å kunne få tilstrekkelig med masser i byggingen av 

fergeleiet. Man kan også da se hvor mye det er forsvarlig å ta før det begynner å påvirke området 

negativt. 

 

H3 Haugen mellom fergeleiet og kommunal veg 

H3 som en visuell barriere for boligbebyggelsen som ligger rett over vegen mot sørøst. Hvis 

denne sprenges bort vil det bli fritt innsyn til boligen (figur 19). En fjerning av denne haugen 

anses som nødvendig for å skaffe masser til prosjektet. 

 

 

Figur 19 Bolig som ligger bak haugen H3. 

 

 

 



 

 
27 

 

- -Fjerning av terrengformasjon H3 antas å kunne føre til negative konsekvenser 
for nærmeste naboer. 
- Det er svært sannsynlig at fergeleiet vil oppleves dominant i landskapet når 
haugen fjernes. 

+  Fjerning av haugen vil skaffe korreiste masser. Transportøkonomisk lønnsomt 
 
 

N • -Fjerning av haugen vil åpne området mer og bidra til økt utsikt mot 
havet.  
Fergeleiet vil imidlertid påvirke utsikten 

• -Haugen vurderes å ikke ha noen særskildt økologisk funksjon, men er 
gjenstand for flere ulike plantearter. 

= • Beboere som har haugen innenfor umiddelbar nærhet vil oppleve 
området mer åpent.  Dette vil medføre at inngrepet i strandsonen samt 
tiltaket i seg selv vil virke mer dominerende for beboere i umiddelbar 
nærhet. 

 
Avbøtende 
tiltak 
 
 

• §. Servicebygg settes opp med torvtak i tilnærmet lik størrelsesorden 
som den eksisterende haugen. Servicebygget formes etter inspirasjon 
haugen som tidligere sto der. Dette vil kunne bli et positivt 
menneskeskapt landskapselement som har inspirasjon fra det 
omkringliggende landskapet samtidig som det vil ha en viktig funksjon 
for reisende. 

 
• §. Som et andre alternativ til første paragraf, kan man etablere 

vegetasjonssone mellom eksisterende fylkesveg og fergekai. Denne 
vegetasjonssonen bør etableres i kombinasjon med en jordvoll som 
skjermer for støy og innsyn til boligbebyggelsen. Asfaltflater  som for 
eksempel danner oppstillingsplasser bør adskilles med grøntanlegg, 
herunder fordrøynings- og infiltrasjonsbed for overvann.  
 

• §. Planter med lokalt opphav/stedegne arter bør brukes i 
grønnstrukturen.  
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H1 Haugen ved Oskarbrygga 

Utgjør den største haugen nede ved industriområdet. For å skaffe kortreiste masser vil det måtte 

tas ut bergmasser herfra. Dette vil by på ulemper for næringsvirksomheten som holder til her da 

området fungerer som parkeringsplass for vogntog. For sikre tilgjengeligheten og unngå skader 

ved bestigning av haugen vil det være hensiktsmessig å ta ut massene man trenger for deretter å 

sørge for en arrondering som medfører minst mulig risiko i form av fallulykker langs 

bergskjæring. Vegetasjon som tas av i forbindelse med uttak av bergmasser bør tilbakeføres når 

uttaket er ferdig. Sørvestlig side av skråninga er eksponert for mye vær og vind, samt soltørking. 

Jordlaget er svært tynt og det er i hovedsak lavarter og lyng samt noen nøysomme gras og urter 

som vokser her. Uttak bør derfor skje i områder der vekstbetingelsene ligger til rette for en 

effektiv revegetering etter endt uttak av masser 

 

- -Ulemper for næringsvirksomheter under anleggsperioden 
-mindre sikring mot styrtregn 
- Ødeleggelse av refugier/lokalt artsmangfold 
 

+ -uttak av bergmasser i haugen vil skaffe korreiste masser. Transportøkonomisk 
lønnsomt 
større frigjøring av areal gunstig for bebyggelse eller parkering 

N - Mer åpent område 
 

= Mangel på parkering vil delvis kunne løses ved å ta ut masser fra haugen. Egnede 
areal vil da kunne frigjøres og skape mer plass samtidig som prosjektet får 
kortreiste masser. Et uttak vil imidlertid kunne gi negative konsekvenser ved at 
man har mindre sikring mot styrtregn. Fjerner man de nederste delene av 
haugen vil stabiliteten i det grunne jordsmonnet også potensielt kunne svekkes 
lengre opp. Dette kan føre til økt erosjon av jordsmonnet ved mye nedbør og 
ødelegge vegetasjonsdekket lengre opp. 

Avbøtende 
tiltak 
 
 

 
§. Inngrep på sørvestlig side av haugen H3 skal unngås da vekstbetingelsene her 
er lave. Uttak av masser bør derfor skje på nordøstlig side mot fabrikken. 
 
 
§. jordmasser som ligger over fast fjell skal mellomlagres og tilbakeføres 
området etter at tiltaket er gjennomført. 
 
§. Busker og trær som vokser på områder hvor det skal tas ut bergmasser skal 
skånsomt fjernes og gjenbrukes i områdets grønnstruktur. 
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Strandsone: 

CA 2/5 av strandsonen i bukta vil forsvinne til fordel for byggingen av fergeleiet. En viktig 

naturverdi vil derfor delvis gå tapt.  Verdien for denne stranda er imidlertid ikke kartlagt. Men 

det er antydet at den ikke brukes i rekreasjons sammenheng. Stranda kunne imidlertid blitt mer 

attraktiv med tilretteleggelse. 

 

- • oppstykking av naturelement innenfor planområdet. 
• marint bløtbunnsområde vil ødelegges 

 
+ • Økt tilretteleggelse ved fergeleiet kan føre til at det som er igjen av 

strandsonen kan få en fornyet verdi. 
 

N  
 

= • Det finnes ingen kartlagte verdier ved stranda i utbyggingsområdet. Det 
er heller ikke antydet at stranda har noen stor verdi, dette kan skyldes at 
vannstanden tidvis er lav. En etablering av fergeleie vil derfor ikke ha 
store konsekvenser for menneskelig bruk av området, men fra et 
økologisk perspektiv vil stranda delvis miste sin egenverdi. 

Avbøtende 
tiltak 
 
 

• §. Det skal være føringer for hvordan entreprenør skal oprerere i 
nærheten av strandsonen. Eventuelle ødeleggelser skal istandsettes. Det 
bør etableres en glidende overgang mellom steinfylling og skjellsand som 
naturlig tilhører stranda i området.  

 

 

 

 

 

 

Matjord 

En del av et nåværende jordbruksareal vil måtte omdisponeres til rigg og anleggsområde (figur 

20). Det er snakk om å regulere dette området til parkeringsplass for å øke kapasiteten på 

parkeringsplasser på Tonnes. Det bør ikke være kurant og omdisponere matjord da dette er en 

ressurs det tar svært lang tid og produsere. Nasjonale mål og føringer for matjord skal være 

veiledende for hva jorda skal brukes til. Matjorda bør derfor kunne flyttes og bruke til 

tilsvarende formål andre steder, dette for å kompensere for tap av dyrket areal.  
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Figur 20 Tenkt anleggsområde (rødt rektangel) på ovensiden av kommunehuset (Blå bygning) 

 

- -Omdisponering av matjord.  
- Flere «grå» flater 
- tap av egenart, «kommersialisering» 
 

+ Økt parkeringsdekning 
 
 

N Matjorda kan brukes andre steder.  
 

= Det er strenge føringer for omdisponering av matjordsressurser.  Derfor bør 
matjorda fortstettes å brukes til matjord om den kan flyttes. 
 
 

Avbøtende 
tiltak 

• §. Matjorda bør brukes til jordbruksformål og ikke transporteres over 
lange avstander. Skal kun deler av jordlaget brukes til jordbruksformål så 
bør jordlag med høyest produktivitet (Topplag) benyttes. 

 
• §. Matjordslag med lavere produktivitet (vanligvis de nederste lagene) 

kan benyttes i grøntanlegg. 
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Vedlegg 
 

• Oversiktskart_5000  

• Bygninger_temakart 

• Stedsreferanser_Oversiktskart_2500 

Kilder 
 

• Fylkesmannen/Nordland fylkeskommune 

-Nordlandsatlas: 

https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24f

9d0da0acf4828adc653d68c33e2b4 

   Herunder:  

-NIBIO Verdiklasser jordbruksareal 

-Kartlagte friluftsområder 

-Landskapskartlegging Nordland 

 

• Miljødirektoratet: http://landskapstyper-

faktaark.miljodirektoratet.no/?id=LAE0000723 

 

 

• Landskapskartlegging Nordland: https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/ 

 

 

• Kartverket: 

- Felles Kartdatabase (FKB) 

-Norgeskart karttjenestes 

 

• Andre  

-NGU 

-Lurøy Kommune 

-Befaringsrapport Tonnes 8 juli 2019 

 

 

 

https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24f9d0da0acf4828adc653d68c33e2b4
https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=24f9d0da0acf4828adc653d68c33e2b4
http://landskapstyper-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=LAE0000723
http://landskapstyper-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=LAE0000723
https://www.nfk.no/tjenester/miljo/landskap/
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