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1 Sammendrag 

Forslag til detaljregulering for E6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet er utarbeidet av Statens 

vegvesen. Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med sterk stigning, samt liten 

vegbredde. Dette gjør at det er framkommelighetsproblemer, for tyngre kjøretøy spesielt 

vinterstid. 

Forslaget legger opp til et fullkanalisert kryss ved dagens avkjørsel til butikken. For reisende 

med kollektiv blir det etablert et ensidig busstopp i tilknytning til dette krysset. Videre 

Nnordover ligger dagen på oversiden av dagens veg helt opp til dagens bru på Forrbakkan. 

Der tar ny veg østover og krysser Mørsvikelva og kobles sammen med dagens E6 like før 

Vasshaugelva. 

 

 I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det gjennomført et folkemøte på Mørsvikbotn 

skole. Der ble det informert om det videre arbeid og prosess.  
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2 Innledning 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med xx 

kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for E6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet.  

  

 

Hva er en detaljregulering? 

 

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

 

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet (?) 

skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 

ekspropriasjon av grunn. 

 

 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 

høringsperioden. Deretter mottar Sørfold kommune planbeskrivelse, plankart og plan til 

politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å utbedre E6 på strekningen Mørsvikbotn 

til Mørsvikvatnet 

 

 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i AN den 

juni 2015.. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 

grunneiere og andre berørte. 

 

Planforslaget består av følgende deler: 

 Plankart datert april 2016. 

 Plan eller Reguleringsbestemmelser datert mai.2016 

 Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 25.05 – 06.07.2016 

på følgende steder: 

 Sørfold kommune, servicetorget, rådhuset,  

 Statens vegvesen, Region nord. Bodø 

 Internett: www.vegvesen.no 
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i AN. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig 

melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 06.07.2016 sendes skriftlige til: 

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø 

eller firmapost‐nord@vegvesen.no 

 

Kontaktperson i Sørfold kommune: Eirik Stendal, tlf. 75685362. 

e‐post: eirik.stendal@sorfoldxx.kommune.no 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Svein Bjørgo Larsen, tlf. 90942136. 

e‐post: svein.larsen@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

 

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og  

bygningslovens§ 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 

Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 

 

Navn Firma Fagansvar 

Arild Hegreberg Statens vegvesen Prosjekteier 

Svein Bjørgo Larsen Statens vegvesen Planprosessleder 

Trond Aalstad Statens vegvesen Natur/miljø 

Per Nyberg Statens vegvesen Geologi 

Tom Edvartsen Statens vegvesen Kulturminner 

Andrews Omari Statens vegvesen Geoteknikk 

Tatiana Glazowa Statens vegvesen Vegplanlegger 

Jan Frode Sanner Statens vegvesen Bru konstuksjoner 

Ana kastratovic Statens vegvesen Landskap 

Sigrun Marie Lie Statens vegvesen Landskap 

Felipe Alvarez Statens vegvesen Støyberegninger 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

 Planområdet ligger i Mørsvikbotn i Sørfold kommune, Nordland fylke. 

 

 

Oversiktskart over planområdet 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Mørsvikbotn - 

Mørsvikvatnet 

Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med sterk stigning, samt liten vegbredde. Dette 

gjør at det er framkommelighetsproblemer, for tyngre kjøretøy spesielt vinterstid. 

3.3 Målsettinger for planforslaget 

Samfunnsmål 

Målsettingen er å etablere en ny veg for E6 som øker framkommeligheten og som ivaretar 

trafikksikkerhet og miljø på en god måte. 

Planområdet 
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Effektmål 

Statens vegvesen har lagt følgende målsettinger som grunnlag for planarbeidet/tiltaket: 

 Tilrettelegging for bedre framkommelighet og forutsigbarhet gjennom omlegging av 

E6 på strekningen Mørsvikbotn -. Mørsvikvatnet. 

 Bedre trafikksikkerhet 

 Reduserte transportkostnader 

 Minimalisere de negative konsekvensene for miljø 

 God landskaps tilpasning 

 Minimalisere vedlikeholdsbehov og – kostnader 

 

Resultatmål? 

Vedtatt detaljreguleringsplan innen oktober 2016 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger og Sørfold kommune og Statens 

vegvesen har vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning for denne planen. 

  



Planbeskrivelse –Forslag til Detaljregulering for E6 Mørsvikbotn - Mørsvikvatnet 

7 

 

 

4 Planprosess og medvirkning 

Oppstartsmøte mellom Sørfold kommune og Statens vegvesen ble avhold den 13.03.2015.  

 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert i An og Saltenposten juni 2015 og i den 

forbindelse ble det avholdt folkemøte i Mørsvikbotn den 30. juni. I forbindelse med høring 

av planforslaget vil det bli invitert til offentlig høringsmøte i løpet av juni. 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 

 

Nasjonal transportplan 

 

Prosjektet er nevnt i NTP2014 – 2023 og er tatt inn i siste 6 års periode 

 

Planstatus for området 

 

Planområdet er avsatt til LNF områder i gjeldende kommunedelplan. 

 

Andre rammer og føringer 

 

 Statens vegvesens arkitekturstrategi 

 Statens vegvesens arkitekturstrategi for å fremme arkitektonisk kvalitet ble godkjent 

januar 2012, og har følgende hovedmål: 

 Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet som et av virkemidlene for å 

skape helhetlige og framtidsrettede løsninger. 

 Statens vegvesens transportplanlegging i byer og tettsteder skal være av god 

arkitektonisk kvalitet, og gjennom sektoransvaret skal vi bidra til å fremme god by og 

tettstedsutvikling. 

 Statens vegvesen skal forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som 

kilder til forståelse av felles kultur og identitet. 

 Statens vegvesen skal inspirere andre til god arkitektonisk kvalitet. 

 Statens vegvesens transportanlegg skal ha høy arkitektonisk kvalitet som bidrar til å 

skape et tydelig og positivt bilde av Norge. 

 Statens vegvesen skal være dristig og iverksette tiltak som sikrer arkitektfaglig 

kunnskap og kompetanse i utvikling. 
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 

 

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

 

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn 

som må ivaretas ved disponering av arealene. 

 

Kommuneplanens arealdel viser at planområdet er avsatt til LNFA- områder, det vil si LNF 

områder hvor spredt boligbygging ikke er tillatt. 
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Utsnitt kommuneplanens arealdel. 

 

Områder som grenser opp til vårt planområde er avsatt til Campingplass (T1), forretning 

(F1), naust (N2) og industri (I1). 

 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 
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Utsnitt kommuneplanens arealdel 

 
Tegnforklaring kommuneplanens arealdel. 
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6.3 Trafikkforhold 

E6 i Mørsvikboten er definert som en flaskehals på strekningen da vegen har 

dårlig kurvatur og bratt stigning. Denne kombinasjonen gir dårlig 

framkommelighet, spesielt for større kjøretøy vinterstid. 

 

Beregnet årsdøgnstrafikk (ÅDT) er ca. 1000 – 1100 biler. Andelen tunge 

kjøretøy er ca. 20%. Det er årsvariasjoner på trafikken med flere kjøretøy i 

sommermånedene og lavere trafikk i vintermånedene. 

 

Srekningen er ikke ulykkesbelastet med alvorlige personskader. Det er ikke 

registrert noen politirapporterte personskadeulykker de siste fire årene.  

 

Fartsgrensen varierer mellom 60km/t og 80km/t. 

6.4 Teknisk infrastruktur 

 

Nord-Salten kraftlag har en høgspentledning som går gjennom planområdet.  

 

 

Kartutsnitt med høgspentlinje markert i blått 
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6.5 Landskapsbilde/bybilde 

 

 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og temaet tar for 

seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut i fra omgivelsene. Landskapsbilde omfatter alle 

omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Reiseopplevelse er 

hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

 

NIJOS (Norsk institutt for skog og landskap) har utarbeidet et nasjonalt referansesystem for 

landskap. Referansesystemet deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på store 

likhetstrekk i landskapet. Hver region har sin særegne karakter (skogoglandskap.no). 

Prosjektområdet ligger i landskapsregion 32 «Fjordbygdene i Nordland og Troms», 

underregion 32.6 «Indre Folda» (NIJOS-rapport 10/2005).  

 

Regionen spenner seg over 5 breddegrader, og variasjonen i fjordlandskapene er store. Fjordtrauet er 

regionens hovedform. Mest utbredt er paleiske fjellformer med høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Det 

relative relieffet er ofte stort, og hellingen på skråningene varierer fra slake åsflater til stupbratte 

fjellsider. Regionen har også betydelige innslag av mer rolige landformer, som større åser, 
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ulike typer hei og vidde og mindre daldrag. Disse har ofte de ulike fjellformasjonene som 

ruvende kulisser i bakgrunnen. Av størst betydning for kulturpåvirkningen er likevel den 

smale strandflata, som svært ofte ligger som en smal brem mellom sjøen og de øvrig nevnte 

hovedformene. Mot øst samles de ulike fjordløpene i et hovedløp, og snor seg herfra inn i 

landet. Ofte skjærer korte fjordarmer ut fra hovedfjorden, og fortsetter som dype u-daler inn 

i høyfjellet rundt. I områder med alpine former er stupbratte fjellsider og flåg vanlig. Skred- 

og vitringsjord er vanlig i bratte lier. Fjordbotnene forbindes ofte via lave eid og dalganger. 

Her er løsmassene næringsrike, gjerne av skifermorener som havet har vasket og omdannet 

til strandavsetninger. I dalgangene ses ofte breelvavsetninger. Ytterst i regionen er klimaet 

kjølig oseanisk, men gradvis mer kontinentalt mot innlandet. Bjørkeskog dominerer gjennom 

hele regionen. Rike engbjørkeskoger er vanlig, og dominerer stedvis hele fjordsider. Gråor 

vokser på leirjord og elvebanker, og flere steder preger tildels kulturpåvirka gråorheggeskog 

de nedre deler av fjord- og dalsider. Vital furuskog er vanlig i fjordbotner, men og spredt 

langsetter enkelte fjordløp. I bratte fjord- og dalsider med skred og vitringsjord ses ofte 

snaue grasbakker skapt av slått og beite, mange i begynnende gjengroing. Her er også store 

myrareal, og særlig i sør har nedbørsrike fjordstøk mye myr. Både fiske, jordbruk, 

båtbygging og industri har hatt stor betydning for bosettingen. Likevel er regionen 

spredtbygd, stedvis tynt befolket, og mange fjordstrekk er i dag ubebodd. Det meste av 

bebyggelsen ligger på standflata langs sund, fjorder og rundt på øyer. 

 

 

 

Mørsvikbotn - Kråkmofjellet 

Landskapet gjennom strekningen varierer fra åpen fjordbotn til et lukket trauformet dalstrøk 

med tett vegetasjon. Landskapet gjennom hele strekningen er omkranset av avrundede 

fjellformasjoner som er godt synlig.   

 

Mørsvikbukta 

Strekningen langs fjordbotn preges av sidebratt terreng på oversiden av vegen, der vegen 

ligger på en brem mellom fjord og fjell. Landskapet er åpent, frodig og bjørk dominerer. 

Flågene er svært synlig i dalsidene og bryter opp den tette vegetasjonen. E6 har ført til 

skjæring i dalsiden enkelte steder, som er lite synlig i landskapet. Langs fjorden og i enden 

av bukta ligger det variert bebyggelse med noe næring, campingplass, hytter, små gårdstun 

og enkelte eneboliger. Bebyggelsen ligger enkelte steder tett inntil E6, spesielt 

lokalbutikken. I enden av fjordbotn renner den meandrerende elva Mørsvikelva gjennom 

Mørsvikdalen. 
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Mørsvikdalen og Forrbakken  

Gjennom Mørsvikdalen ligger E6 på østsiden og høyt i terrenget. Dalen har et tett 

vegetasjonsbilde og vegen går gjennom en korridor av lauv-vegetasjon og furuskog. Vegen 

er ikke synlig fra omgivelsene. Flåg i dalsiden i vest er godt synlig og på innersiden av vegen 

er det blokkurer svært nær vegen. Terrenget stiger nordover og dalen smaler inn. E6 snor 

seg mellom vegetasjonen med delvis lite utsyn annet enn fjell og flåg høyere opp. Mot sør er 

spesielt Lisjeidtinden, med sin trekantform, er et spennende skue. Mørsvikelva meandrerer i 

bunn av dalen og på toppen av Forrbakken krysser E6 Mørsvikelva på bru. 

 

Mørsvikvatnet (Kråkmofjellet) 

Landskapet endrer seg til å bli noe mer åpent. Vegetasjonsbildet er fortsatt frodig og tett 

men Mørsvikvatnet, elva og andre vann er med på å åpne opp landskapet. Flåg er fortsatt 

godt synlig i landskapet og høyere fjell med snødekte topper omkranser landskapet. E6 

ligger fortsatt i en korridor av vegetasjon, på østsiden av Mørsvikvatnet.  

 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Det er gjennomført friluftskartlegging i planområdet. Det er registrert to områder: 

1. Elenjorda – Forrbakkan 

2. Nonstuva, Mørsry, Mørsvikvasstinden,  Grønvatnet, Tennvatnet 

 

 
Utsnitt Naturbasen Miljødirektoratet 

1 

2 
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Utstrekning av område nr 2 Nonstuva, Mørsry, Mørsvikvasstinden,  Grønvatnet, Tennvatnet 

 

Område nr 1. er definert som et viktig nærturterreng. 

 

Område 2 er definert som et svært viktig utfartsområde. 

 

6.7 Naturmangfold 

 

Ny veg vil for det meste gå i nytt terreng på siden av dagens veg og det blir nytt 

kryssingspunkt (bru) over Mørsvikelva oppstrøms nåværende bru. Berørt areal nedenfor brua 

er i all hovedsak utmark med skrinn vegetasjon. Det er i hovedsak bærlyngmark og ingen 

sjeldne eller truete arter ble registrert på befaring. Langs Mørsvikelva er det godt utviklet 

kantvegetasjon, spesielt ovenfor dagens bru. Der renner elva rolig før den går over i ei lita 

kløft søkk nedenfor brua. Langs elva ovenfor dagens bru er det noe myr langs elvekanten, 

men det er i hovedsak fastmark med bærlyngskog. 

 

Det er krav om utredning/vurdering av konsekvenser i samsvar med et sett miljørettslege prinsipper 
for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 
– 12. Utbedring vegen vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 

 

Kunnskapsgrunnlaget 
Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (miljodirektoratet.no), 
artskart (artsdatabanken.no) og lakseregisteret (miljodirektoratet.no). Naturforvalter Trond Aalstad 
var på befaring i området august 2014. Kunnskapsgrunnlaget blir regnet som tilstrekkelig jamfør 
Naturmangfoldloven § 8 der det heter at kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Det er ikke registrert arter som er definert som truet eller sårbar, altså i kategori CR, EN, VU i Norsk 
Rødliste 2015 innenfor planområdet eller i influensområdet. Det er heller ingen registreringer i 
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kategorien nær truet. Det er registrert to karplantearter i kategori ansvarsart for Norge ved utløpet 
av Mørsvikelva. Dette er buestarr og taresaltgras. Disse er ikke truet i Norge, men vi har et ansvar for 
arten fordi mer en 25% av Europas bestand er antatt å være i Norge. Det er ikke utvalgte naturtyper 
eller prioriterte arter i planområdet (jf Naturmangfoldloven §§ 23 og 52).  
 
Det er bestand av sjøørret i nedre del av Mørsvikelva. Det er bare en kort strekning som er aktuell 
som gyte og oppvekstområde (anadrom strekning). Det er ikke oppgitt fangststatistikk for 
Mørsvikelva i lakseregisteret der elva er oppført med kun en redusert bestand av sjøørret. Det er ikke 
bestand av laks i elva. Ovenfor brua (dagens E6) er elva sakteflytende og med godt utviklet 
kantvegetasjon. Elva har her bestand av vanlig brunørret som kan vandre inn og ut av Mørsvikvatnet. 

 
Det er ikke registrert fremmede, invaderende arter (jf. Svartelista i artsdatabanken). 
 

  
Mørsvikelva er stilleflytende ovenfor brua        Mørsvikelva i nedre del med anadrom strekning 

 

6.8 Kulturmiljø 

 

Det er ikkje registrert noen kjente kulturminner i planområdet. Like utenfor planområdet er 

det registrert en samisk offerplass. 

 

På Forrbakkan er det et samlet kulturmiljø med rester frå en Tysk forlegning frå 2. verdskrig. 

Her er grunnmurer frå bygninger, en intakt bunkers og skytterstillinger. 
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Utsnitt frå Askeladden. 

6.9 Naturressurser 

 

Det er ingen registrerte naturressurser i området. 

6.10 Grunnforhold 

 

Geoteknikk 

 

Utsnitt som viser marin grense, blå stiplet linje. 
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Kartutsnitt som viser løsmasser 

 

Planområdet ligger under marin grense. Området består for det meste av steinbreavsetning 

og bart fjell med stedvis tynt dekke.. På Forrbakkan er det en stor forekomst av 

Breelvavsetning. 
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Geologi 

 

 
Utsnitt av berggrunnskart 

 

Eksisterende E6 følger i hovedsak terrenget opp gjennom dalen fra Mørsvikbotn til 

Mørsvikvatnet. Vegen går så vidt inn i bergskjæring i terrenget noen steder. Dette medfører 

at det er lite bergskjæringer og dårlig kurvatur og stigningsforhold langs eksisterende veg. 

Vegen går også inn i urmasser noen steder.  

 

Bergmassekvaliteten langs strekningen er god. Bergmassen er homogen og det er registrert 

tre sprekkesett med sprekkeavstand i hovedsak mellom 1-2 m. Bergarten er middels- til 

grovkornet granittisk gneis som tilhører grunnfjellet og er antatt stedegen. Bergarten er av 

prekambrisk alder.  

 

Ny veg planlegges med bedre horisontal- og vertikal kurvatur og det medfører at det vil bli 

bergskjæringer langs store deler av strekningen. Bergskjæringshøyden blir i hovedsak lavere 

enn 10 m. maksimal høyde på planlagte bergskjæringer er 14 m.  

 

Begge skredpunktene planlegges å utbedres ved å trekke vegen lengre ut fra terrenget og 

etablere en voll mot vegen for å forhindre skredmasser at nå vegen. 
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6.11 Andre forhold, Skred 

Det er to stk. skredpunkter langs eksisterende E6.  

 

Det ene skredpunktet ligger ved ca. E6-28 km 0.650. Her har det vært flere 

steinspranghendelser, senest i mars 2016.  

 

Det andre skredpunktet ligger ved ca. E6-28 km 1.600. Her har det vært snø- og 

sørpeskredhendelser. Skredpunktet er med i skredsikringsplanen for region nord.   

 

I tillegg til ovennevnte skredpunkter har det gått noen enkeltskred av forskjellige typer langs 

strekningen. 
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Generelt om planforslaget 

Planen skal sikre areal til utbedring av vegen, og sikre adkomst til eiendommene langs 

vegen. I tillegg er detaljerte løsninger for veg tatt med så langt dette har vært mulig. Mange 

av detaljene må avklares i den videre prosjekteringen. Reguleringsplanen har en rekke 

bestemmelser som sikrer at ulike forhold ivaretas i de framtidige prosesser. 

7.2 Undersøkte løsninger 

Statens vegvesen har sett på muligheten med å utbedre dagens veg. Det var et alternativ 

som ikke lot seg gjennomføre med tilfredsstillende stigningsforhold og krav til vegnormalen. 

7.3 Planlagt arealbruk 

 

Reguleringsformål og løsninger 

Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 

- § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

o Veg 

o Annen veggrunn tekniske anlegg 

 

- § 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

o LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

 

- §12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

o Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 
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Utsnitt fra forslag til detaljregulering 

7.4 Tekniske forutsetninger 

Kjøreveger 

 

 
Tverrprofil dimensjoneringsklasse H3 (mål i meter) 
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Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 

Det er ikke regulert in noen gang og sykkelveg i prosjektet. 

 

Andre tekniske forutsetninger, nye bruer 

 

Mørsvikelv bru  

 Konstruksjonstype: 

Slakkarmert platebru i tre spenn med konstant platetykkelse.  

Statisk system – lager ved landkar akse 1 og akse 4, monolittisk støpt søyle/plate ved 

akse 2 og akse 3. 

 

 

 Geometri: 

Brua har en horisontalradius R=1800 med ensidig tverrfall, og en 

vertikalradiusen(høybrekk) er på R=10000.  

Brua breddeutvidelse i høyre kjørefelt i profilretningen ved ca. profil 2040, 

breddeutvidelsen er i på 1m ved ca. profil 2062. 

Høyde fra senterlinje veg til terreng varierer fra ca. 5-6m. 
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Vasshaugelv bru  

 Konstruksjonstype: 

Slakkarmert platebru i et spenn med konstant platetykkelse.  

Statisk system –monolittisk støpt landkar/plate ved akse 1 og akse 2. 

 

 

 

 Geometri/design 

Brua har en horisontalradius R=∞(rett linje), og en stigning på 4.81%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For midlertidig omkjøringsveg er det tenkt å bruke betongrør, se skisse under. 
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Fravik fra vegnormal 

Det er ikke søkt fravik fra vegnormalen. 

7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Profil: 250 – 850: 

 

 

 

Planstrekningen starter like sør for butikken i Mørsvikbotn. Her begynner også ny E6 å 

forlate dagens veg, det planlegges med nytt fullkanalisert kryss med avkjørsel til butikken og 

selve Mørsvikgården og campingen. Ny veg vil gå på oversiden av det huset og den hytten 

som i dag ligger på oversiden av E6.  

 

 

 

Det er planlagt nytt ensidig busstopp i tilknytning til krysset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt Busstopp. 
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Profil 850 – 1600 

 

 

 

Fra profil 1050fram til profil 1600 frølger vi stort sett dagens veg men med en 

høydejustering av vegen. Her skal vegen gå gjennom svært krevende terreng med urmasser 

og elven på nedsiden av vegen. Vegen vil bli hevet i forhold til dagens veg. Ved profil 1050 

er grunnforholdene slik av vi må etablere en motfylling ned mot elven og bygge en 

elveforebygning som skal hindre elven i å grave vekk motfyllingen. 

 

Profil 1600 – 2350 

 

 

Fra profil 1700 like sør for dagens bru over Mørsvikelva på Forrbakkan svinger ny E6 østover 

og krysser Mørsvikelva mellom profil 2010 og 2070. Det er lagt inn en avkjørsel ved profil 

1720slik at de som har eiendom på Forbakkan kommer seg til sin eiendom. Dagens bru over 

Mørsvikelva skal bestå. Fra profil 2110 er vi inne på dagens E6 igjen. 

 

Profil 2350 – 2900 

 

 

 

Fra profil 2380 til 2500 vil det bli bygd en rasvoll mot svabergene på oversiden av vegen. 

Statens vegvesen har i sine baser registrert ras her. I profil 2650 er det regulert inn en 
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avkjørsel til eiendommene på nedsiden av vegen. VDet skal bygges ny bru over 

Vasshaugelva. I forbindelse med bygging av ny bru må E6 legges midlertidig om på 

oversiden av dagens bru. 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten for trafikantene forventes å bli langt bedre enn den er i dag. 

Problemstrekningen for E6 slik den er i dag forsvinner når ny veg er på plass. 

8.2 Samfunnsmessige forhold 

Ny veg vil gi mindre stigning og bedre kurvatur. Dette fører til trafikantnytte som 

trafikanters tidskostnader, kjøretøys driftskostnader, næringstransportnytte, nytte av 

nyskapt trafikk og større forutsigbarhet. 

8.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

Dagens E6 fra ny avkjørsel og inn mot Mørsvikgården foreslås omklassifisert til kommunal 

veg.  

 

Dagens E6 på Merkforrbakkan foreslås omklassifisert til privat veg.  

8.4 Naboer 

Berørt bebyggelse 

Det er 3 bebygde tomter som blir berørt av det planlagte tiltaket. Butikken, eiendommen 

85/14 og 85/26. Det foreslås støytiltak på alle eiendommene, se vedlagte støysonekart. 

 

Innløsning av bebyggelse 

Eiendommen 85/26 foreslås innløst da den ligger for tett opp mot ny løsning. Det kan bli 

problemer med gjennomføring av prosjektet uten å komme i berøring med bebyggelsen, 

 

Avkjørsler og andre naboforhold 

Dagens avkjørsel til butikken blir utformet som et kanalisert kryss og slås sammen med 

avkjørselen til Mørsvikgården. 

8.5 Byggegrenser 

Byggegrensen langs riksveg er 50m, jf. Veglovens § 29. Avstanden regnes fra vegens 

midtlinje. 

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Det foreslås ikke bygd noen gang-/sykkelveger i prosjektet. Dagens g/s-veg fra 

Mørsvikgården videre sørover vil bli opprettholdt. 
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8.7 Kollektivtrafikk 

Planforslaget legger opptil en ensidig busslomme i tilknytning til det nye krysset  

8.8 Landskap/bybilde 

Utbedring av E6 fra Mørsvikbotn – Kråkmofjellet med stivere kurvatur, kryssløsning i 

Mørvikbotn, skredtiltak og ny kryssing av Mørsvikelva vil legge beslag på nytt areal og 

medføre endringer av det nære landskapet. Vegstandard H3 innebærer at den nye vegen vil 

ha en bredde på 8,5 m, inkludert skuldre. Veglinja vil i hovedsak følge dagens men 

utbedringen vil føre til nye og større bergskjæringer samt høyere fyllinger.   

 

De tradisjonelle prinsippene for god landskapstilpasning skal følges. Fokuset skal være å 

integrere vegen i landskapet best mulig ved å la vegen underordne seg landskapet. Bevisst 

utforming av skjæringer og fyllinger samt naturlig revegetering av fyllinger vil være med på å 

skjule veginngrepet. Fyllingen tilstrebes helling 1:4 for å unngå rekkverk. Å beholde de 

karakteristiske flågene mest mulig intakte skal være et fokus, samt å rydde vegetasjonen slik 

at reiseopplevelsen bedres. Det skal vurderes om blokkurene kan brukes i veganlegget, som 

forstøtningsmurer og ved sitteområder på grøntområdet ved lokalbutikken etc. 

 

I det følgende omtales virkningene av planforslaget for de ulike områdene, fra sør til nord. 

 

Mørsvikbukta 

Fra profil 250-1050 er ny veg trukket inn i terrenget. Ny veg tar av eksisterende veg før 

lokalmatbutikken for å tilrettelegge for et oversiktlig kryss med bussholdeplass og leskur. 

Dette fører til høyere bergskjæring med helling 1:10 (figur 1) på innersiden som varierer i 

høyde opp til 10 meter, og som vil være godt synlig i landskapsrommet i fjordbotn. Omkring 

lokalmatbutikken legges det opp til et opparbeidet grøntområde i forbindelse med 

bussholdeplassen og leskuret. Dette vil være positivt for tettstedet. Videre vil ny veg ligge 

ovenfor bebyggelsen. Det er lagt opp til en buffer mot bebyggelsen og bergskjæringen 

mellom bebyggelsen og ny veg avrundes og formes til en støyskjermingsvoll. Det må påses 

at bergskjæringen på innersiden ikke reflekterer støy mot bebyggelsen. Det er derfor lagt 

opp til at lavere bergskjæringen er lagt ned med tilbakefylling (figur 2). 

 

Mørsvikdalen og Forrbakken  

Fra profil 1000 fører ny veg til bergskjæring på innersiden og fylling mot dalen. Fyllingen 

øker i høyde og frem til profil 1590 ligger vegen på ca 350 meter lang fylling som er opptil 

10 meter høy. Fyllingen har en helling på 1:1,5 og vil være godt synlig i landskapet før 

vegetasjonen etablerer seg. Det skal vurderes geonett eller lignende for å sørge for at 

vegetasjonen stabiliserer seg fortest mulig. På innersiden av vegen vil det bli en dyp 

skredgrøft. Mot kryssingen av Mørsvikelva ligger vegen i en tosidig lav bergskjæring. Her er 

det lagt opp til å legge bergskjæringen med tilbakefylling (figur 2) slik at den ikke vil stå 

igjen som skalker langs vegen. Kryssingen over Mørsvikelva vil skje med en lang bru med 

landkar som er trukket godt opp på land. Landkarsretningen følger retningen på elveløpet.  

 

 Mørsvikvatnet (Kråkmofjellet) 
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Etter kryssingen av Mørvikelva, går vegen igjen inn i en tosidig bergskjæring. Her er det også 

lagt opp til at bergskjæringen legges slik at det ikke står igjen skalker (figur 2). Videre 

trekkes vegen litt sør for eksisterende veg for å tilrettelegge for en skredvoll. Skredvollen vil 

kunne integreres godt i landskapet. Dette medfører til en fylling på nedsiden som med tiden 

vil bli skjult av vegetasjon. Videre ligger vegen med bergskjæring på innsiden og variert 

skjæring/ fylling på yttersiden før den krysser en elv på en bru. For å anlegge brua må det 

etablerers en midlertidig bru på oversiden. Dette området skal etter anleggsarbeid 

tilrettelegges til rasteplass.  

 
            Figur 1 Bergskjæring mellom 6m og 15m – helling 10:1. Vurdere hylle øverst for å avrunde og etablere 

vegetasjon 

 

 
           Figur 2 Bergskjæring opp til 2 meter og mellom 2m-6m. Med tilbakefylling og naturlig revegetering. 
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8.9 Nærmiljø/friluftsliv 

 

8.10 Naturmangfold 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
Det er ikke registrert truet eller sårbar vegetasjon eller fauna. Tiltaket vil ikke ha innvirkning på 
biotoper for de to registrerte ansvarsartene ved utløpet av Mørsvikelva. Tiltaket vil ikke berøre 
Mørsvikelva i den sjøørretførende delen siden vegen er justert inn i terrenget for å unngår at fyllinga 
skal slå ut i vassdraget.  
 
Planlagt vegtiltak vil krysse over Mørsvikelva med bru i et område der denne er stilleflytende og med 
godt utviklet kantsone. I henhold til vannressursloven §11 skal vegetasjon langs vassdrag med 
årssikker vannføring opprettholdes i et begrenset belte. Ved valg av bruløsning skal kantsonen derfor 
ivaretas, også i anleggsfase så langt det er mulig. Det skal ikke gjøres fysiske inngrep i elva.  
 
Det skal lages ei midlertidig bruløsning over Vasshaugelva (mindre elv/bekk lengst nord i 
planområdet). Midlertidig løsning legges innover i terrenget for å unngå store inngrep. Det er bratt 
på nedsiden. Det er ikke kjente verdier knyttet til denne bekken. 
 

Vegutbedringen er vurdert til ikke å ha negative innvirkninger som kan komme i konflikt 

med forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer eller arter (Naturmangfoldloven §§ 4 og 5). 

Prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ligger til grunn for vurdering av mulig skade, 

ulempe og avbøtende tiltak. Kravet i Naturmangfoldloven § 7 anses som oppfylt. 

 

8.11 Kulturmiljø 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i planområdet.  

 

Sametinget kjenner ikkje til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i 

det aktuelle området hvor tiltak planlegges.  

 

I bestemmelsene er det tatt inn følgende: 

Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid som 

omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

og Nordland Fylkeskommune. 

 

8.12 Naturressurser 

Jordbruk 

Ingen viktige jordbruksområder blir påvirket av planen. 
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Skogbruk 

Ingen viktige skogsområder blir påvirket av planen. 

 

Reindrift  

 

 

Store deler av planområdet er avmerket som vårbeite for rein. Det er ingen trekk eller 

flyttleier som er markert i området. 

 

Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 

Det er ingen kjente drivverdige fjell- eller løsmasseforekomster innenfor planområdet. 

8.13 Støy og vibrasjoner 

Butikken og boliger i starten av parsellen mot sør vil bli påvirket av støy i drifts og 

anleggsfasen. 

8.14 Massehåndtering 

Det er satt av rigg og anleggsområder som kan benyttes til mellomlagring og permanent 

lagring av masser. Det er også regulert et område i et nedlagt massetak i Sildhopen for 

deponering av evt. overskuddsmasser. 
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8.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Bakgrunn og nøkkelopplysninger 

Hensikten med planarbeidet er å regulere ny E6 på strekningen Mørsvikbotn til 

Mørsvikvatnet. 

 

 

Sammendrag med anbefalinger 

ROS-analysen sier at det er liten sannsynlighet og små konsekvenser ved gjennomføring av 

planen. Det forholdet hvor det antas at det kan medføre risiko er omtalt nedenfor. 

Hovedkonklusjonen er at plantiltaket ikke vil medføre uakseptabel risiko for mennesker, 

miljø og materielle verdier.  

 

Oppsummerende tabell 

Virkning: 
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Sannsynlighet: 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 

sannsynlig 
    

Lite sannsynlig     

 

Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. 
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Metode 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i: 

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje 

3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 

4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: 

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd 

er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader 

3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut 

av drift over lengre tid 

4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, 

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift 

 

Klassifikasjon med fargekoder 

Virkning: 
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Sannsynlighet: 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig     

Mindre 

sannsynlig 
22  1  

Lite sannsynlig 

4, 8, 12, 13,14, 

15,18,19,20,21, 

28 

2   

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i egne 

avsnitt under) 

 

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til svært 

alvorlige virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i egne 

avsnitt) 

Hendelse/situasjon 
Aktuelt 

ja/nei 
Sannsynlig Virkning 

Risiko 

ja/nei 
Kommentar 

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko 

for: 

1. Masseras /skred Ja 2 3  Vurdering 

geotekniker, avklaring 

grunnundersøkelser  

2. Snø / isras Ja 1 2   

3. Flomras Nei     
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4. Elveflom Ja 1 1   

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei      

7. Vind nei    Ikke mer enn vanlig 

utsatt 

8. Nedbør Ja 1 1  Ikke mer enn vanlig 

utsatt 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna - fisk Nei     

11. Naturvernområder Nei     

12. Vassdragsområder Ja 1 1   

13. Fornminner Ja 1 1  I så fall ukjente 

fornminner 

14. Kulturminner Ja 1 1  I så fall ukjente 

kulturminner 

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for: 

15. Veg, bru, 

kollektivtransport 

Ja 1 1  Busslomme flyttes 

ifm. innkorting av E6 

16. Havn, kaianlegg Nei      

17. Sykehus, 

omsorgsinstitusjon 

Nei      

18. Skole barnehage Ja  1 1  Flytting av E6 gir 

tryggere skoleveg 

19. Tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy 

Ja  1 1  Adkomstvegen 

dimensjoneres for 

utrykningskjøretøy  

20. Brannslukningsvann Ja  1 1   

21. Kraftforsyning Ja  1 1   

22. Vannforsyning Ja  2 1   

23. Forsvarsområde Nei      

24. Rekreasjonsområder Nei      

Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei     

26. Permanent 

forurensing 

Nei     

27. Støv og støy; 

industri 

Nei     

28. Støv og støy; trafikk Ja  1 1   

29. Støy; andre kilder Nei      

30. Forurenset grunn Nei      

31. Høyspentlinje Nei      

32. Risikofylt industri Nei      

33. Avfallsbehandling Nei      
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34. 

Oljekatastrofeområde 

Nei      

Forurensing – Medfører tiltak i planen: 

35. Fare for akutt 

forurensing 

Ja  2 1  Anleggsvirksomheten 

36. Støy og støv fra 

trafikk 

Ja  1 1   

37. Støy og støv fra 

andre kilder 

Ja 1 1  Anleggstrafikk 

38. Forurensing av sjø Nei      

39. Risikofylt industri Nei      

Transport - Er det risiko for: 

40. Ulykke med farlig 

gods 

     

41. Vær/føreforhold 

begrenser 

tilgjengelighet 

Ja  2 1   

42. Ulykke i av- og 

påkjørsler 

Ja  2 1   

43. Ulykker med gående 

- syklende 

Ja  2 1   

44. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja  2 1   

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 

terror/sabotasje 

Nei      

46. Regulerte 

vannmagasin med 

usikker is /varierende 

vannstand 

Nei      

47. Fallfare ved naturlige 

terrengformasjoner samt 

gruver, sjakter og 

lignende 

Nei      

48. Andre forhold Nei     

 
Listen er ikke uttømmende. 
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9 Konsekvensutredning 

Det er ikke krav til konsekvensutredning til dette prosjektet. 

10 Gjennomføring av forslag til plan 

10.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

 

Forslag til tekst: 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

 

Særskilte miljøutfordringer er: 

  

 Tiltak nær vassdrag. 

 

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 

i YM-plan. 

 

Tabell XX Innspill til YM-plan: 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Støy i anleggsgjennomføringen 

Vibrasjoner  Vibrasjoner nær bebyggelse 

Luftforurensning  

Forurensning av jord og vann Arbeid nært eksisterende vassdrag. 

Landskap  

Nærmiljø og friluftsliv  

Naturmiljø  

Vassdrag og Strandsone  

Kulturminne og kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. 

Naturressurser  

Energiforbruk  

Materialvalg og 

avfallshåndtering 

 

Flere tema?  
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11 Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til bestemmelser 

3. Illustrasjonshefte 

4. Andre dokumenter:  

Støysonekart 

Flomberegninger 

 

 

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no


