
Prosjekt: E6 Sørelva - Borkamo
Parsell: Hestbrinken - Borkamo

Kommune: Saltdal

PLANBESKRIVELSERegion nord
PlanID: 2016003
04.12.2017

DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Vedtatt plan



 



Vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo 

2 

 
Innhold 
 
Sammendrag ........................................................................................................................................... 4 

1 Innledning ............................................................................................................................................. 6 

2 Hva er en detaljregulering .................................................................................................................... 8 

3 Bakgrunn for planforslaget ................................................................................................................... 9 

3.1 Planområdet .................................................................................................................................. 9 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Hestbrinken – Borkamo? ........................ 10 

3.3 Målsettinger for planforslaget .................................................................................................... 10 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning ............................................................... 10 

3.5 Rammer og premisser for planarbeidet ...................................................................................... 12 

4 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet ........................................................................... 13 

4.1 Beliggenhet .................................................................................................................................. 13 

4.2 Dagens arealbruk ......................................................................................................................... 13 

4.3 Trafikkforhold .............................................................................................................................. 14 

4.4 Teknisk infrastruktur ................................................................................................................... 14 

4.5 Landskapsbilde ............................................................................................................................ 16 

4.6 Nærmiljø/friluftsliv ...................................................................................................................... 17 

4.7 Bebyggelse ................................................................................................................................... 18 

4.8 Naturmangfold ............................................................................................................................ 19 

4.9 Kulturminner/-miljø..................................................................................................................... 20 

4.10 Naturressurser ........................................................................................................................... 22 

4.11 Viltpåkjørsler ............................................................................................................................. 24 

4.12 Grunnforhold ............................................................................................................................. 24 

5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering ........................................................................................... 25 

5.1 Planlagt arealbruk........................................................................................................................ 25 

5.2 Tekniske forutsetninger ............................................................................................................... 26 

5.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen ................................................................................... 33 

6 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger ........................................................................ 37 

6.1 Framkommelighet ....................................................................................................................... 37 

6.2 Samfunnsmessige forhold ........................................................................................................... 37 

6.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering .................................................................................. 37 

6.4 Naboer ......................................................................................................................................... 37 

6.5 Byggegrenser ............................................................................................................................... 37 

6.6 Gang- og sykkeltrafikk ................................................................................................................. 37 

6.7 Kollektivtrafikk ............................................................................................................................. 38 

6.8 Grunnforhold ............................................................................................................................... 38 



Vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo 

3 

6.9 Snøskred ...................................................................................................................................... 38 

6.10 Jord- og flomskred ..................................................................................................................... 39 

6.11 Steinsprang ................................................................................................................................ 40 

6.12 Landskapsbilde .......................................................................................................................... 41 

6.13 Nærmiljø/friluftsliv .................................................................................................................... 43 

6.14 Naturmangfold .......................................................................................................................... 43 

6.15 Kulturminner/-miljø................................................................................................................... 45 

6.16 Krigskirkegården på Hestbrinken .............................................................................................. 46 

6.17 Kontrollplassen på Hestbrinken ................................................................................................ 46 

6.18 Naturressurser ........................................................................................................................... 46 

6.19 Høgspenningsanlegg.................................................................................................................. 47 

6.20 Støy og vibrasjoner .................................................................................................................... 47 

6.21 Massehåndtering ....................................................................................................................... 47 

6.22 Avlastet veg ............................................................................................................................... 47 

6.23 ROS-analyse ............................................................................................................................... 48 

6.24 Virkninger for vedtatte reguleringsplaner................................................................................. 52 

7 Konsekvensutredning reindrift ........................................................................................................... 53 

7.1 Området .................................................................................................................................. 53 

7.2. Samletabell konsekvenser ...................................................................................................... 54 

8 Gjennomføring av forslag til plan ....................................................................................................... 55 

8.1 Framdrift og finansiering ............................................................................................................. 55 

8.2 Utbyggingsrekkefølge .................................................................................................................. 55 

8.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden .............................................................................................. 55 

8.4 Riggområder og midlertidige anlegg ........................................................................................... 55 

8.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen ........................ 55 

9 Grunneierliste ..................................................................................................................................... 57 

10 Sammendrag av innspill ................................................................................................................... 58 

11 Vedlegg ............................................................................................................................................. 60 

  

 

 

 

  



Vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo 

4 

Sammendrag 

Statens vegvesen har i samarbeid med Saltdal kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning for den ca. 5,8 km lange strekningen av E6 mellom Hestbrinken og Borkamo i 
Saltdal kommune. Planstrekningen er en av tre delstrekninger på den totalt ca. 20 km lange parsellen 
av E6 mellom Sørelva og Borkamo som mangler utbedring.  
 
Dagens veg tilfredsstiller ikke dagens krav til standard på grunn av smal veg, dårlig kurvatur og 
manglende grøfting. Planforslaget baserer seg på tidligere utarbeidet detaljplan fra 90-tallet og følger 
i hovedsak dagens vegkorridor med utbedringer av vegens horisontal- og vertikalkurvatur. Den 
foreslåtte utbedringen vil øke framkommelighet, kjørekomfort og sikkerhet for trafikantene. Mellom 
Saltdal turistsenter og Storjord er det planlagt gang- og sykkelveg. 
 
Vegen dimensjoneres for fartsgrense 90 km/t med unntak av en kortere strekning med redusert 
fartsgrense forbi krysset til turistsenteret.  
 
Planforslaget berører to vedtatte reguleringsplaner, disse er reguleringsplan for Storjord og 
reguleringsplan for Tjernfjellranten.  

  
Det planlegges to nye bruer på strekningen, Storjord bru over Junkerdalselva og Trollå bru over 
Trollnesåga. Lengden på bruene er henholdsvis 75 m og 28 m. Storjord bru foreslås lagt nedstrøms 
eksisterende bru istedenfor oppstrøms i henhold til gjeldende reguleringsplan. Løsningen gir bedre 
rom mellom E6 og virksomhetene som er lokalisert på østsiden av vegen. Eksisterende bruer skal 
rives når ny veg er bygget og tatt i bruk. 
 
Det planlagte tiltaket er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger, og funnet å komme i 
konflikt med automatisk fredede kulturminner samt reindriftsinteressene i området. 
Kunnskapsgrunnlaget for kulturminnnene skal være tilstrekkelig, og videre utredninger anses derfor 
ikke nødvendig. For tema reindrift er det tidligere utarbeidet en konsekvensutredning som omfatter 
det planlagte tiltakets konsekvenser for reindriften i både anleggs- og driftsfasen, samt forslag til 
avbøtende tiltak.  
 
Ved Hestbrinken ligger en krigskirkegård som fylkeskommunen vurderer som et krigs- og kaldkrigs 
kulturminne av nasjonal og kanskje internasjonal verdi, og i fredningsklasse. Planlagt E6 kan komme i 
konflikt med kirkegården eller buffersonen rundt denne. Det tilstrebes å minimalisere inngrepene. 
 
Stortingsmelding nr. 33 (2016-17) om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble behandlet 19.06.2017. 
I siste del av planperioden (2024 – 2029) legges det opp til å bruke statlige midler til vegprosjektet E6 
Sørelva – Borkamo. 
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Figur 1: Planstrekningen (uthevet rød farge) og strekningen E6 Sørelva – Borkamo. 
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1 Innledning 

Detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo er utarbeidet av Statens 
vegvesen i samarbeid med Saltdal kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 3‐7 og 4-
1. Statens vegvesen har vært ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til politisk vedtak i 
kommunen. 
 
Hensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for en utbedring av den ca. 5,8 km lange 
vegstrekningen som har dårlig bæreevne og kurvatur. Planstrekningen er en av tre delstrekninger på 
den totalt ca. 20 km lange parsellen E6 Sørelva – Borkamo. 
 
Det planlagte tiltaket anses å komme i konflikt med reindriftsnæringen og der er derfor laget en 
konsekvensutredning for tema reindrift. 
 
Oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring og offentlig ettersyn for hele 
strekningen Sørelva – Borkamo ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Avisa 
Nordland og Saltenposten den 19.02.2014. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging for 
strekningen E6 Sørelva - Borkamo ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre 
berørte. 
 
Planen er utarbeidet på bakgrunn av planprogram for E6 Sørelva – Borkamo, fastsatt av Saltdal 
kommune 24.06.2014.  
 
Planen består av følgende vedtaksdokumenter:  
 

 Planbeskrivelse i A4-format datert 04.12.2017, (dette dokument) 

 Plankart R001 - R008, datert 04.12.2017. 

 Bestemmelser datert 26.06.2017. Sist revidert 05.10.2017. 

 Merknadshefte datert 05.10.2017 
 

For oversikt over alle vedleggene, se kapittel 11 Vedlegg. 
 
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 10.07. – 11.09.2017 på 
følgende steder: 
 

 Saltdal kommune, servicetorget, rådhuset, Rognan 

 Saltdal turistsenter AS, Storjord 

 Statens vegvesen Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 

 Internett: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo 
 

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette.  
 
Åpent orienteringsmøte ble holdt på Storjord 17.08.2017 
 
Kontaktperson i Saltdal kommune: Frode Tjønn, tlf. 756 82027. 
e‐post: frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Roar Andersen, tlf. 755 52795. 
e‐post: roar.andersen@vegvesen.no 
 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo
mailto:frode.tjoenn@saltdal.kommune.no
mailto:roar.andersen@vegvesen.no
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Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt mindre 
justeringer av planforslaget før dette ble sendt kommunen til endelig vedtak. 
 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i hht. 
Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
Prosjektavdelingen er prosjekteier. 
 
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget er sammensatt slik: 

 

Navn Prosjektrolle 
Arild Hegreberg Prosjektleder 

Eirik Åsbakk Vegplanlegging og støykartlegging 

Katrine Selnes Haugarne DAK-assistanse 

Trond Aalstad Naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv 

Ana Kastratovic/Ingrid Kokkonen Landskapsarkitektur 

Daniel Günther/Viggo Aronsen Ingeniørgeologi, drivsnø, skred 

Ida Bohlin Geoteknikk 

Per Otto Aursand Vegteknologi 

Tarjei Bruaas Konstruksjoner 

Kyrre Rystad Grunnerverv og erstatninger. Reindrift. 

Tom Andre Edvardsen Kulturminner/kulturmiljø 

Roar Andersen Planleggingsleder 
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2 Hva er en detaljregulering 

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for 
seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og planbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg 
inneholder planen en 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 planavgrensningen skal utnyttes eller vernes.  
 
Vedtatt detaljreguleringsplan er formelt grunnlag for erverv av grunn og rettigheter. Normalt vil 
grunnervervet følge formålsgrensen slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig eiendom. 
Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler. Dersom frivillige avtaler ikke oppnås, vil vedtatt plan 
være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter. Detaljreguleringen er 
gyldig grunnlaget for ekspropriasjon i 10 år etter kommunalt planvedtak. 
 
Etter Plan- og bygningsloven skal det utarbeides konsekvensutredning for planer som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.  
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

Planområdet ligger i søndre del (øvre del) av Saltdal kommune. Detaljreguleringen omfatter en ca. 
5,8 km lang strekning av E6 mellom Hestbrinken og Borkamo.  

 

 
Figur 2:  Oversikt planområde 

 
 
 

 
Figur 3:  Planområdet med planstrekningen (rød uthevet farge) mellom Hestbrinken og Borkamo 
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Hestbrinken – Borkamo? 

Planstrekningen preges av dårlig kurvatur, dårlig bæreevne og manglende grøfter. Vegen er smal, og 
mangler midtlinje (gulstripe). 
 
Etter at E6 over Saltfjellet og E6 gjennom Saltdalen ble utbedret først på 90-tallet, ble den ca. 20 km 
lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo stående urørt igjen på grunn av manglende 
finansiering.  
 
Detaljregulering av hele den ca. 20 km strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo er startet opp 
og skal fullføres. 
  
Prosjektet tar utgangspunkt i den gamle vedtatte detaljplanen fra 90-tallet og eksisterende veg skal i 
hovedsak følges. Enkelte justeringer av traséen har vært nødvendig på grunn av endrede krav til 
kurvatur. 
 

3.3 Målsettinger for planforslaget 

Planforslaget omfatter i tillegg til selve vegen også arealer til nødvendige deponiområder, 
midlertidige rigg- og anleggsområder og arealer for trafikkavvikling i anleggsperioden.  
 

Samfunnsmål 
Nullvisjonen. En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig personskade.  
 

Effektmål 
 Redusert reisetid og bedret forutsigbarhet for langdistansetransporter 

 Tilrettelagt for myke trafikanter 

 Bedret geometrisk standard 

 Redusert ulykkesrisiko 

 Landskapskvaliteter ivaretatt 

 Hensyn til reindriften 

 Miljøhensyn ivaretatt 

 Gunstige løsninger for turvegnett 

 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger (ikrafttredelse 01.01.15) fastsetter 
bestemmelser om krav til konsekvensutredninger (KU) for visse planer. Formålet er å sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning.  
 
Det antas å være forskriftens §§ 2, 3 og 4 som kommer til anvendelse i vår vurdering:  
 
§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften  
Planområdet er over 15 dekar, jfr. bokstav d).  Detaljreguleringen faller riktignok inn under denne 
paragrafen, men den vurderes å være mer tilpasset områdereguleringer og ikke detaljreguleringer 
som denne.  
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§ 3. Planer som skal vurderes nærmere  
Aktuelle ledd: c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 
Aktuelle kriterier i vedlegg II er pkt. 10) bokstav e) «Bygging av veier, havner og havneanlegg ... samt 
utvidelse ... »  
 
Med bakgrunn i at tiltaket medfører bygging av veier, velger vi å vurdere tiltaket etter forskriftens § 4 
og vedlegg III for å avklare om planen kan få vesentlige virkninger.  
 

 
Forskriftens vedlegg III 
Vurdering av vesentlige virkninger for 
 

 
Vurdering 
 

 
Utdyping 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller 
foreslått vernet etter naturmangfoldloven kap. V 
eller etter markaloven § 11. 

Nei Ligger nært inntil vernet område 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, 
midlertidig fredet eller foreslått fredet etter plan- 
og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er 
stor sannsynlighet for å finne automatisk fredede 
kulturminner som inngår i kulturmiljø med stor 
tidsdybde. 

Ja Planlagt E6 kommer i konflikt med et 
automatisk fredet fangstgropsystem 
(Askeladden ID: 37433) like nord for 
Storjord. Lokaliteten består av flere 
fangstgroper mellom fjellet og elva.  
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt 
nok. Det vil bli søkt om dispensasjon fra 
kulturminneloven for frigivelse av grunn 
til ny veg. 
 

c) laksebestander i områder som er omfattet av 
ordningen med nasjonale laksevassdrag og 
nasjonale laksefjorder. 

Nei  

d) en forekomst av en utvalgt eller truet 
naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B, 
truet eller prioritert art, eller mot økologisk 
funksjonsområde for en prioritert art. 

Nei Ingen registreringer 

e) naturområder som er særlig viktige for 
friluftsliv 

Nei  

f) særlig verdifulle landskap, store 
sammenhengende naturområder med urørt preg 
eller vernede vassdrag. 

Nei  

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er 
lokalisert i reindriftens særverdiområder eller 
minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt 
med reindriftsinteresser. 

Ja Kan ha vesentlige virkninger for 
reindriften. Derfor er dette tema 
konsekvensutredet. 
 
 

h) større omdisponeringer av landbruks- natur- 
og friluftsområder eller områder som er regulert 
til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet. 

Nei  

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, 
støy eller lukt, eller vesentlig forurensning til 
vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig 
stråling. 

Nei  

j) vesentlig økning i utslipp av klimagasser. Nei  

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller 
flom 

Nei  
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l) konsekvenser for befolkningens helse eller 
helsens fordeling i befolkningen. 

Nei  

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, 
naturens tålegrense eller områder der fastsatte 
grenseverdier er overskredet. 

Nei  

n) omfattende bruk av eller båndlegging av 
naturressurser eller store mengder avfall. 

Nei  

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat Nei  
p) vesentlige konsekvenser for befolkningens 
tilgjengelighet til uteområder, bygninger og 
tjenester. 

Nei  

q) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer 
gitt i medhold av plan- og bygningslovens av 14. 
juni 1985 

Nei  

 
Konklusjon:  
Tiltakets vurderes til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger når det gjelder reindrift. 
Konsekvensutredningen omfatter hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og 
Borkamo, og finnes i egen rapport som vedlegg til planforslaget. 
 
 

3.5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  vedr. samferdsel 
og infrastruktur 
Regjeringen vedtok 12. juni 2015 Nasjonale forventninger til regional planlegging, som skal legge til 
grunn for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Forventningene legger stor vekt på raskere 
utbygging av samferdsel. Planleggingen skal baseres på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og 
prioritere medvirkning for berørte parter, slik at nasjonale og regionale interesser ivaretas.  
 

Nasjonal transportplan 
Stortingsmelding nr. 33 (2016-17) om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble behandlet 19.06.2017. 
I siste del av planperioden (2024 – 2029) legges det opp til å bruke statlige midler til vegprosjektet E6 
Sørelva – Borkamo. 
 

Planstatus for området 
 Kommuneplanens arealdel 2016-2019.  

 Reguleringsplan for Storjord. Vedtatt 22.05.2003.  

 Reguleringsplan for Tjernfjellranten. Vedtatt 21.10.2015 

 Detaljplan for E6 Sørelva – Borkamo. Godkjent 1993. 
 
 

Andre rammer og føringer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Formålet med 
retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gjennom tverrsektorielt 
samarbeid. Planlegging av arealbruk og transportsystemet har som mål å fremme 
samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Samtidig skal 
det tas hensyn til viktig naturmangfold, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. 
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4 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Saltdal kommune, Nordland fylke, og strekker seg langs eksisterende E6 mellom 

Hestbrinken og Borkamo. Planstrekningen er på ca. 5,8 km.  

4.2 Dagens arealbruk 

Tilstøtende arealer er hovedsakelig LNF-områder. Store deler av området er dekket med skog av høy 
kvalitet og noe jordbruksland finnes mellom Storjord og Borkamo.  
 
På Storjord er det spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse, råstoffutvinning 
(grustak), fritids- og turistformål, veger, parkeringsplasser.  
 
Planområdet er en del av nedslagsfeltet til det varig vernede Saltdalsvassdraget og i nærheten av 
flere andre verna områder. Vegprosjektet vil ikke berøre noen verna områder, men nærheten til 
disse verneområdene indikerer at vi er på et vakkert og spesielt sted. Saltfjellet 
landskapsvernområde dekker store områder på begge sider av Lønsdalen. Junkerdalsura 
naturreservat grenser inntil vegen på Storjord. Helt i nord ligger Nystadlia naturreservat. 

 

 
Figur 4:  Verneområder.  Kilde: Miljøstatus Nordland 
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4.3 Trafikkforhold 

Årsdøgntrafikken er i dag på 1550 kjøretøy. Andelen lange kjøretøy er 22 %. Vegbredden er mindre 
enn 6,5 m og har ikke malt midtlinje (gulstripe). Fartsgrensen er 80 km/t, bortsett fra den ca. 1300 m 
lange strekningen forbi Storjord som har nedsatt fartsgrense til 70 km/t.  
 
I 10-årsperioden 2005 – 2014 er det i alt 9 politirapporterte trafikkulykker, herav 1 dødsulykke, 3 
ulykker med alvorlig skader og 5 ulykker med lettere skader. 
 

 
Figur 5:  Politirapporterte trafikkulykker 2005 - 2014 

 
 

4.4 Teknisk infrastruktur 

 

Veg 
Foruten E6 finnes det en rekke offentlige og private veger i området. I tillegg er det et omfattende 
nett av gangstier på Storjord. 
 

Kontrollplass 
Ved Hestbrinken ligger en kontrollplass for kjøretøy.  
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Jernbanen 
Jernbanen ligger på vestsiden av E6 høyt oppe i fjellsiden, i god avstand fra vegen gjennom hele 
planområdet.  
 

Bruer 
Ved Storjord krysser E6 over Junkerdalselva før denne renner ut i Lønselva og blir til Saltdalselva. 
Storjord bru er ei tre-spenns bru med spenn på 11,15m, 41,6m og 11,15 m der midtspennet har et 
stålfagverk og sidespennene har stålbjelker til bæring. Byggeår er 1957, total lengde er 69,3 m og 
bredde er 5,6 m.  

 
 

 
Figur 6:  Storjord bru.  Foto: IMK 

 
Trollå bru over Trollnesåga er ei tre-spenns betongplatebru med spenn på 7m, 10m og 7m. Byggeår 
er 1967, total lengde er 24 m og føringsbredde er 7,5 m.  
 

     
Figur 7:  Dagens E6 Trollå bru. Gammelbrua i bakgrunnen.      Figur 8:  Dagens E6 Trollå bru og gammelbrua. 
 

 

 
Kabler og ledninger 
På planstrekningen er det i alt 10 luftspenn som krysser vegen, både lavspenning og telefon.  I tillegg 
er det lavspenningskabler som krysser vegen i området ved turistsenteret. Nord for Nye Polar 
camping ligger en trafo et stykke vest for vegen. 
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Belysning 
Kryssområdet ved nasjonalparksenteret/kunstgalleriet/turistsenteret er belyst. Stolper på begge 
sider av E6.  
 

Undergang 
Like sør for nasjonalparksenteret/kunstgalleriet/turistsenteret krysser en turveg under E6 gjennom 
en undergang.  
 

 
Figur 9:  Undergang for turveg. 

 
 

4.5 Landskapsbilde  

Prosjektområdet ligger i landskapsregion 33 «Innlandsbygdene i Nordland» (NIJOS-rapport 10/2005). 
Landskapets hovedform er knyttet til dalføret med elv i dalbunnen, omkranset av topper på 800-
1500 meter.  

 
Figur 10:  Strekningen er hovedsakelig preget av skog.            Figur 11:  Saltdalselva med store elveører.  Foto: IMK 
Foto: EK            
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Fra Borkamo til Storjord er et lavereliggende dalavsnitt preget av skog, spredt boligbebyggelse og 
noe jordbruk. Det er store sammenhengende skogstrekninger med furu- og lauvskog, hovedsakelig 
bjørk, men også med innslag av rogn, selje, or og osp. Saltdalselva som er ganske bred her, renner 
rolig i elveslynger gjennom den U-formede dalen og har skapt store elveører med lyse, runde steiner.  
 
Ved Storjord krysser vegen Junkerdalselva med bru. Her åpner landskapet seg både på grunn av elva 
og på grunn av bebyggelse (inkludert caravanplasser) og servicetilbud.  
 

 
  Figur 12:  Bygdetun og Nasjonalparksenter med turveger på Storjord.  Foto: AM 

 

4.6 Nærmiljø/friluftsliv  

Tema nærmiljø (menneskers daglige livsmiljø) har begrenset betydning, da er det få bolighus 
innenfor planområdet. Turistsenteret og campingplassene i området utgjør imidlertid en betydelig 
«fritidsbebyggelse» som bruker friluftslivsområdene. 
 

 
Figur 13:  Godt tilrettelagt turvegssystem på Storjord.               Figur 14:  Informasjon om turløyper i Storjordområdet.  
Foto: IMK                                                                                              Foto: EK  
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Det er gjort kartlegging av friluftsliv i Nordland etter metodikken i DN-håndbok 25/2004 (kilde: 
naturbase.no) som viser at områdene rundt planområdet er mye brukte friluftsområder. Mest 
populær er turstier omkring Junkerdalsura, langs Saltdalselva og i Skarjordlia. Alle disse er registrerte 
som svært viktig. Turstisystemet opp fra E6 ved Stubekken er registrert som viktig. Stisystemet i 
området har i stor grad utgangspunkt i nasjonalparksenteret på Storjord.  
 
 

 
Figur 15:  Friluftsområder. 

 
Friluftslivet i dette området omfatter også fiske, jakt, bærplukking og soppsanking.  
 

4.7 Bebyggelse 

Det finnes et fåtall bebodde bolighus på Storjord, de fleste av disse ligger i god avstand fra E6. 
Mellom Storjord og Borkamo finnes det noen få bolighus langs vegen. 
 
På Storjord finnes det nasjonalparksenter, turistsenter, kafé/restaurant, bensinstasjon, kunstgalleri, 
to caravanplasser og hotell. Dette er et sted både å komme til og å reise ut fra for både vegfarende, 
caravanfolk og turfolk. 
 

 
Figur 16:  Området ved turistsenteret på Storjord 
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4.8 Naturmangfold  

I området som blir berørt av veien består berggrunnen av granittisk gneis, en sur bergart som i 
utgangspunktet gir grunnlag for triviell flora. I lisiden nord for Junkerdalselva og ovenfor vegtiltaket 
er det vekslende bånd med glimmerskifer, kvartsitt, metasandstein og marmor. Dette gir grunnlag for 
rikere og mer kalkkrevende flora. Før øvrig er det mye grus (breelvavsetninger) i området. Vegen går 
i kanten av marin grense. 
 
Det er flere verneområder nær tiltaket; Junkerdalsura naturreservat, Junkerdalen nasjonalpark og 
Nystadlia naturreservat. Junkerdalsura er kjent for sin rike flora. En finner orkideen marisko i begge 
de nevnte reservatene. 
 
Det er i all hovedsak bærlyngvegetasjon med noe lav furuskog på de skrinneste ryggene og 
blandingsskog furu/bjørkmed lågurt og småbregner i feltskitet på areal med noe bedre jordsmonn og 
høyere fuktighet. Vanlig forekommende arter er blåbær, blokkebær, krekling, kvitlyng, tyttebær, 
gaukesyre, skogstjerne, småengkall og stormarimjelle. På arealet ovenfor vegtiltaket mellom 
campingen og Borkamo, samt ned mot Junkerdalselva nord for brua, er det partier med 
høgstaudevegetasjon med turt, tyrihjelm, firblad, kranskonvall, vendelrot, sløke, rips og hengeaks. Av 
treslag dominerer furu og bjørk mens det er del or langs fuktige søkk og nærmest Junkerdalselva. Det 
er også noe spredt tysbast i planområdet. Saltdal er nær nordgrense for tysbast som er funnet nord 
til Sørfold kommune i Nordland. I det raspregete området nedenfor Ørnfloget ble det registrert 
klåved som er rødlistet som nær truet og relativt sjelden i Nordland.  
 
Det er imidlertid flere observasjoner (artsdatabanken.no) av arter med status som truet eller sårbar 
(VU, EN, CR) i Norsk Rødliste 2015. Dette er i all hovedsak ulike biller og er markert godt utenfor 
tiltaksområdet for vegen. Det samme gjelder orkideen huldreblom som er en gammel registrering fra 
1933. I tiltaksområdet for ny veg er furuskogen ikke så kalkpåvirket at den kan klassifiseres som noen 
av segmentene under kalkfurskog (truet naturtype). Med unntak av en liten forekomst med 
flommarkskog ved foten for ny bru (Junkerdalselva) er det ikke registrert noen lokaliteter med 
spesielt verdifull vegetasjon eller truede/sårbare arter innenfor areal som blir berørt av vegtiltaket. 
 
Det er ikke registrert viktige viltområder eller funksjonsområder for vilt. Det er heller ikke kjent 
viktige trekkveier som kan bli berørt av tiltaket. Det er i fallviltbasen (hjortviltregisteret) registrert en 
del påkjørsel av elg på hele strekningen, men ikke påfallende mye noe sted. Men av 20 påkjørsler 
siden 2000 er tre på samme punkt rett nord for brua over Junkerdalselva. Det hekker rovfugl i 
Ørnfloget og fjellvåk med unger ble observert ved befaring juli 2016. 
 
Junkerdalselva er en del av det varig verna Saltdalsvassdraget.  
 
Det er ikke registrert fremmede, skadelige arter innenfor planområdet og slike ble heller ikke 
registrert ved befaring av området. 
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Figur 17:  Verneområder. Utsnitt fra naturbase (miljodirektoratet.no)

 

4.9 Kulturminner/-miljø 

Det finnes flere registrerte kulturminner i området, se figur 18. Fangstlokalitetene mellom Storjord 
og Stornes er automatisk fredet mens andre kulturminner har uavklart vernestatus. 
 

 
Figur 18:  Registrerte kulturminner i området.  Kilde: Nordlandsatlas.no 
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Hestbrinken krigskirkegård 
Ved Hestbrinken ligger en kirkegård fra 2. 
verdenskrig inntil E6. 
 
Nordland fylkeskommune uttaler at i 
motsetning til krigskirkegården på Tjøtta (som 
levningene offisielt ble flyttet til i 1951) er det 
fortsatt mulig å identifisere de aller fleste 
enkeltgravene på Hestbrinken. Det antas at 
det ligger fortsatt mange menneskelige 
levninger i bakken, og Hestbrinken er derfor 
fortsatt å anse som en krigskirkegård. Av 
hensyn til dennes verdighet er det behov for 
en inngrepsfri buffersone omkring de 80 x 50 
meter som antas å omfatte selve kirkegården.  
 
Buffersonen som er avgrenset etter 
vurderinger av Nordland fylkeskommune, 
måler ca. 140 x 85 meter. Mot E6 er det ingen 
buffersone.  
 
Fylkeskommunen vurderer krigskirkegården 
på Hestbrinken som et krigs- og kald-krigs-
kulturminne av nasjonal og kanskje 
internasjonal verdi, og i fredningsklasse. 
 
Krigskirkegården er i gjeldende reguleringsplan vist uten buffersone, og området er regulert til 
grønnstruktur, friområde. 
 

 
Figur 20:  Krigskirkegård FRI-1 Hestbrinken. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Figur 19:  Skisse over krigskirkegården datert 
20.06.1945.Riksvegen helt til venstre. 
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4.10 Naturressurser 

Reindrift: 
Planområdet ligger i et område som brukes av reindriften, og to reinbeitedistrikter berøres: 
 

 Saltfjellet reinbeitedistrikt 

 Balvatn reinbeitedistrikt 
 
Områdene på begge sider av vegen er beiteland for rein. I Storjordområdet finnes flere flytt- og 
trekkleier for rein. En av flyttleiene krysser E6 helt sør i planområdet. 
 

 
Figur 21:  Planstrekningen i forhold til reinbeitedistriktene  

 
 
 

 
Figur 22:  Reindriftens flytt- og trekkleier i området 
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Grus 
På Hestbrinken, mellom E6 og Lønselva, ligger det en større grusforekomst. Her har det vært uttak av 
grus i mange år, og det finnes forekomster til fortsatt drift i flere år. 
 

 
Figur 23:  Grustaket på Hestbrinken 

 
Landbruk: 
På deler av strekningen grenser vegen mot dyrka mark. Landbruksområdene er en del av 
produksjonsarealet til gårder i planområdet og til gårder lenger nord. Jordressursene i plan- og 
influensområdet er gjennomgående av høy kvalitet. Klima og jordsmonn gjør forholdene godt egnet 
til matproduksjon. Mye av dyrkamarka brukes til grovfôr, resterende til potet. Jordbruket i området 
har god arrondering. 
 

 
  Figur 24:  Landbruksarealer på Stornes. Foto: AK 

 

Skogbruk: 
Lange strekninger går vegen gjennom skogsområder av høy kvalitet. 
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4.11 Viltpåkjørsler 

De fleste viltpåkjørslene på E6 har skjedd på strekningen mellom Storjord og Borkamo. Det er for det 
meste elg som er utsatt for påkjørsler. I siste 10-årsperiode er det registeret ca. 14 elgpåkjørsler på 
denne strekningen. 
 

 
Figur 25:  Registrerte viltpåkjørsler i løpet av de siste 10 år 

 

4.12 Grunnforhold 

Planstrekningen x rv. 77 – Borkamo ligger over marin grense. Løsmassekart for området indikerer 
mye bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke eller morene masser med unntak ved krysset til rv. 77 hvor 
de kan være breelvavsetninger.  
Hovedbergarten langs veglinja med bergskjæringer er granittisk gneis. Det er observert viss 
overflateforvitring langs de blottlagte bergpartiene. 
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5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

5.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål og løsninger  
 
Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningslovens § 12-5, 12-6 og 12-7: 

 

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

 Kjøreveg (o_SKV1) 

 Gang- og sykkelveg (o_SGS1 – o_SG2) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1 - o_SVT8) 

 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1) 

 Holdeplass/plattform (o_SH1 – o_SH2) 

 Leskur/plattformtak (o_SP1 – o_SP2) 

 Parkeringsplasser (o_SPA1) 

 

§ 12-5 nr. 3: Grønnstruktur 

 Friområde (o_GF1 – o_GF2) 

 Turveg (o_GT1) 

 

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

 Friluftsformål (LNFR1 – LNFR2) 

 

§12-5 nr. 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_V1) 

 

§ 12-6: Hensynssoner  

 

Sikrings-, støy- og faresoner 

 Frisikt (H140_1- H140_4) 

 

Sone med særlige hensyn til kulturmiljø  

 Krigskirkegård (H570_1) 

 

Sone med særlige hensyn til reindrift 

 Flyttlei (H520_1) 
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5.2 Tekniske forutsetninger 

Kjøreveger 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) er i dag på 1500 kjøretøy. Med forventet trafikkvekst vil ÅDT i 2040 være 
1850 kjøretøy. 
 
Parsellen planlegges etter dimensjoneringsklasse H3, det vil si hovedveg med ÅDT 0 – 4000 kjøretøy. 
Vegen dimensjoneres for fartsgrense 90 km/t med unntak av en kortere strekning med redusert 
fartsgrense forbi krysset til turistsenteret.  
 

 Vegbredde 8,5 m. Kjørefeltbredde 3,25 m. Skulderbredde 1 m. 

 Minimum horisontalradius 450 m. 

 Minimum vertikalradius i høybrekk 6 400 m. 

 Minste vertikalradius lavbrekk 2 600 m  

 Dimensjonerende kjøretøy: Modulvogntog (MVT). 

 Største stigningsgrad 6 %. 

 Bruer: Storjord lengde 75 m og Trollå bru lengde 28 m. 
 

 
Figur 26:  Dimensjoneringsklasse H3, 8,5 m vegbredde (mål i m) 

 
 

 
Tverrprofil 

 

 
Figur 27:  Tverrprofil 
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Dimensjonering av overbygning 
Det er utarbeidet et eget notat (2013101040-49 REV1) som gjelder hele strekningen av E6 mellom 
Sørelva og Borkamo. Notatet omtaler dimensjonering, gjenbruk av eksisterende vegfundament, 
gjenbruk av asfalt. Notat 2013101040-52 omhandler brukbarhet av bergmasser i linja.  
 
Notatet finnes som vedlegg til planforslaget. 
 

Gang- og sykkelveg 
Det er planlagt gang- og sykkelveg mellom nasjonalparksenteret i sør og den siste bygningen på 
Storjord i nord, lengde ca. 1120 m.  
 
Ca. 450 m av gang- og sykkelvegen vil også være kombinert med adkomstveg til bolig/fritidsboliger 
og campingplassen nord på Storjord.  
 

 
Figur 28:  Gang- og sykkelveg. (Mål i m). 

 
Deponier 
Det er planlagt et permanent deponi nord på Storjord. Dette ligger i et gammel massetak på 
vestsiden av E6 nord for bebyggelsen, ca. i profil 16 220. Kapasiteten vil bli ca. 5000 prosjekterte m3. 
Med prosjekterte m3 menes det faktiske volumet av fyllingen. 
 
En del masser kan også brukes til terrengtilpasninger av ny veg. 
 

Midlertidige rigg- og anleggsområder 
Nord for bebyggelsen på Storjord, på østsiden av vegen vis a vis deponiområdet, er det regulert inn 
et område til bruk under byggeperioden 
 

Skredsikring 
Nord for Storjord gikk det for noen år siden et skred fra den bratte fjellsiden. I dette området er ny E6 
av kurvaturmessige hensyn planlagt flyttet østover og vegen vil dermed komme nærmere 
skredområdet. Det foreslås derfor bygget en ca. 280 m lang skredvoll med høyde opp mot 6 m fra 
eksisterende terreng. Se kap 6.11 i dette dokumentet, samt tegning C103 og C104 i 
illustrasjonsheftet, for detaljer. 

 
Istandsetting og revegetering 
Alt av jord, myr og vekstmasser skal tas av og lagres midlertidig for så å legges tilbake på toppen av 
veggrøfter, fyllinger og deponier. På denne strekningen har vi to typer vekstmasser, nemlig naturlig 
og kultivert. Det er svært viktig å skille på disse to kategoriene i anleggsfasen. Jord fra de forskjellige 
områdene må ikke blandes. Vekstmassene fra skog og utmark (rene masser) skal brukes til naturlig 
revegetering. Kultivert jord (ugrasinfisert) er både landbruksjord og arealer rundt bebyggelse og 
serviceanlegg. Denne jorda er også en ressurs, men må holdes der den hører hjemme for ikke å skape 
et problem i resten av anlegget med ugrasfrø. Kultivert jord skal brukes på jordbruksområder som 
skal høstes.  
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Revegeteringen av denne strekningen kan bli utfordrende på grunn av at det er morenemasser. 
Erfaringen er at det kan å være vanskelig å avdekke vegetasjonsdekket, hvilket kan resultere i at det 
blir for lite toppmasser å legge tilbake. Rester av trær, greiner og oppfliste røtter kan være en ressurs 
som underlag (iblandet finstoffer fra tunnelstein) før toppmasser legges tilbake. 
 
De rene toppmassene fra skogen bør prioriteres til sideterreng i samme type område. Ny 
vegkant/sideterreng ved dyrka mark (areal som ikke inngår i landbruksarealet som høstes) eller 
grøntarealer foran bebyggelse og serviceanlegg skal såes til med en nordnorsk frøblanding for å 
begrense oppvekst av ugras.  
Alt som er av vekstmasser må tas vare på og oppbevares riktig, slik at det ikke blir ødelagt og at man 
får tak i det igjen når man skal legge tilbake. På de deler av strekningen som det egner seg å ranke 
opp vegetasjonsdekke utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, bør dette gjøres. Deler av strekningen er så 
sidebratt at langsgående toppjordsdeponier ikke egner seg. Oppranket vegetasjonsdekke i foten av 
bratte fyllinger, vil bli veldig vanskelig å få tak i. Andre steder går elv eller bekk nedenfor fyllingen slik 
at det heller ikke her er egnet å ranke opp vekstmasser. Der det ikke egner seg å legge vekstmassene 
i umiddelbar nærhet, må massene graves av og kjøres til egne, egnede deponi, hvorfra man siden kan 
hente dem ut igjen. Veldig bratte skråninger bør errosjonssikres med steinhud under vekstmassene 
og/eller tilsåes. 
 

 
Figur 29:  Prinsippskisse for erosjonssikring av løsmasseskjæringer.  Figur: EK 

 
 
Det skal legges vekt på å bevare noe vegetasjon inn mot vegen slik det er markert i plankartet og 
beskrevet i bestemmelsene. Dette vil skjerme viktige rekreasjonsområder og visuelle kvaliteter 
samtidig som at strekningen ikke vil fremstå unødig naken og monoton både i anleggsfasen og de 
første tiårene etter ferdigstilt anlegg. 
 
Riggområdet og deponiet bør utformes og tilplantes slik at det demper inngrepene. 
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Figur 30:  Prinsippskisse for utforming av deponi og forvaltning av riggområde.  Figur: IMK 

 
 

 

Konstruksjoner 
På planstrekningen ligger to større bruer, Storjord bru og Trollå bru. Begge bruene vil bli skiftet ut da 
de ikke tilfredsstiller dagens krav vegstandard. Det vises også til K-tegninger i tegningsheftet. 
 
Storjord bru: 
Ny bru legges nedstrøms av dagens bru. E6-trafikken vil derfor kunne gå over dagens bru mens ny 
bru bygges. Dagens bru rives etter at ny bru er bygd. For ny bru er det fordelaktig at den ikke skal 
berøre elva fordi det er til tider stor vannføring, isgang og utfordringer med å bygge i elva. 
 
Totallengde bru: ca. 75 meter. Lengste spenn: ca. 60-65 meter. Bredde dekke: ca. 14 meter. 
 
Det er utarbeidet skisseprosjekt i tre alternativer for dette brustedet: 
 

 Alternativ 1: Fagverksbru i tre.  

 Alternativ 2: Stålkassebru med betongdekke.  

 Alternativ 3: Betongbjelkebru 3 spenn.  
 
 

 
Figur 31:  Alternativ 1 Storjord, fagverksbru i tre sett fra siden. 
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Figur 32:  Alternativ 2 Storjord, stålkassebru sett fra siden. 

 
 

 
Figur 33:  Alternativ 3 Storjord, betongbjelkebru sett fra siden. 

 

 
Tabell oversikt vurderingskriterier bru (verdi 1-6) 

 Kostnad Funksjonalitet Estetikk Vedlikehold Totalt 

Alternativ 1 4 5 6 4 19 

Alternativ 2 3 3 2 4 12 

Alternativ 3 4 4 4 5 17 

 
Ved brua er det ett stinettverk og det er ytret ønske om å legge vekt på estetikk. Det er mye furuskog 
i området som gjør at ei trebru kan passe godt inn. 
 
Brufaglig anbefales det å gå videre med alternativ 1 fagverksbru i tre siden det skårer høyere.  
 
 
Trollå bru: 
For dette brustedet er det behov for ei funksjonell og vedlikeholdsvennlig bru. Trollå bru planlegges 
derfor som en spennarmert betongbjelkebru siden det erfaringsmessig for denne spennlengden er 
denne type bruer som er mest kostnadseffektive. Den oppfyller de kravenes som stilles og vil passe 
inn med terrenget. Totallengde: ca. 28 meter. Lengste spenn: ca. 26 meter. Bredde dekke: ca. 10 
meter.  
 
Ny bru legges på samme plass som dagens bru som derfor må rives. Det må etableres midlertidig 
omkjøring i byggeperioden.  
 
Kostnadsberegninger for brua er på 10,1 millioner uten byggherrekostnader og MVA. 
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Figur 34:  Ny Trollå bru sett fra siden. 

 
 
Kryss 
Det blir bare ett kryss på parsellen, avkjøringen til turistsenter, nasjonalparksenter, campingplass mv. 
ved profil nr. 14 970 høyre side. Krysset bygges som forkjørsregulert, kanalisert T-kryss og 
dimensjoneres for modulvogntog. 
 

 
Avkjørsler  
På H3-veg skal antall avkjørsler begrenses. Det er derfor foreslått sammenslåing av avkjørsler samt 
etablering av samleveg for å begrense antallet avkjørsler der dette er funnet hensiktsmessig.  
Avkjørsler er foreslått plassert på følgende steder: 
 
 

 
Profil 
 

 
Side av 
vegen 

 
Type avkjørsel 

 
Til 

14480 Høyre Driftsavkjørsel Skogseiendommer. Kombineres med  
Lunne- og lasteplass 

14480 Venstre Virksomhet Kontrollstasjon. Dimensjoneres for  
Modulvogntog. Kun utkjøring. 

14600 Venstre Virksomhet/næring Kontrollstasjon/grustak/mm. 
Dimensjoneres  
for modulvogntog 

15200 Venstre Virksomhet/bolig Jernbanest./eiendommer 

15645 Høyre Virksomhet/bolig Samleavkjørsel for eiendommene på  
østsiden av E6 inkl. campingplass. Planlagt  
gang- og sykkelveg kombineres som  
adkomstveg til eiendommene.  
 

15865 Venstre Virksomhet/bolig Hotell/skogvokterboligen/ 
boligfelt 

16800 Venstre Drifts Avlastet vegsløyfe 

16885 Høyre Driftsavkjørsel/parkering Skogsveg til eiendommer/lunne- og  
lasteplass. Utfartsparkering 

17000 Venstre Bolig Eiendommen 71/11 

17360 Venstre Bolig Eiendommen 71/9,13 

18430 Venstre Bolig Masternes 

19080  Venstre Bolig Innerneset 
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19170 Høyre Drifts Skogseiendommer. Kombinert med  
lasteplass 

20055 Venstre Bolig Nystadnes  
 

20100 Høyre Drift Skogseiendommer. Kombinert med  
lasteplass 

 
 

Parkeringsplasser 
Ved Stubekken foreslås det utfartsparkering for inntil 5 personbiler og ved elva mellom Masternes og 
Borkamo en mindre parkeringsplass på overflødig veggrunn.  
 

 
Kollektivtrafikk 
Bussholdeplass ved turistsenteret. Ligger utenfor planområdet. 
 
Busslommer på Storjord vis a vis campingplassen. Prinsippet for utforming av disse busslommene er 
gitt i håndbok N100 figur E.37. 
 

 
Figur 35:  Prinsipp utforming av busslommer i henhold til vegnormal. Se også tegning C103. 

 

Stopplommer/havarilommer 
På veger utenfor bebygd strøk skal det ikke legges til rette for parkering på vegen. I stedet anlegges 
det lommer for kortere stans eller nødstopp. I henhold til vegnormalene bør det bygges 
stopplommer på hver side av vegen, ca. for hver 5. km. Det legges opp til at havarilommer kan 
utvides for å også fungere som lastlommer for tømmer. Her må bredden økes for at tømmer kan 
lagres utenfor sikkerhetssonen, dvs. uten at tømmeret blir et påkjørselsfarlig sidehinder for 
trafikantene. Disse er plassert ved profil 18 800 (venstre side) og profil 19 130 (høyre side). 

 

 
Figur 36:  Geometrisk utforming av stoppelomme i henhold til vegnormal. 
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Belysning 
På strekningen hvor det planlegges gang- og sykkelveg (fra turistsenteret til campingplassen nord på 
Storjord) vil det sannsynligvis bli satt opp belysning. 
 

Infotavle Saltfjellet 
Infotavla flyttes og plasseres nord for kryss til turistsenteret/døgnhvileplass. 
 

Drenering 
Det legges opp til åpen drenering med sidegrøfter. Grøftebunn skal ligge 35 cm under 
forsterkningslaget. 

 
Notat 2013101040-74 beskriver utført dimensjonering av stikkrenner for alle nedbørsfelt i 
størrelsesorden 0,7-5 km2 som krysser planlagt ny E6 Sørelva-Borkamo i. Felt over 5 km2 er 
flomberegnet av NVE i rapport 201401702-2, 333 / 163.Z. Både notat og rapport er vedlagt 
planbeskrivelsen.  

 
Stikkrenner som leder bekker/ mindre vannveger gjennom vegen som ikke er omtalt i nevnte notat 
og rapport planlegges med dimensjon 800 mm. Stikkrenner som kun skal lede mindre 
vannmengder fra sidearealer, veg- og grøftevann der det ikke er tydelige vannveger 
planlegges med dimensjon 600 mm. 

 
Kontrollplass Hestbrinken 
Det ligger en plass for kontroll av biler på Hestbrinken i dag, og det er behov for plassen også i 
framtiden også. Plassen er for liten, og det foreslås å utvide den mot sør og vest. På plassen vil det bli 
satt opp tilhørende bygninger og vekt. Vektbua antas å få ei grunnflate på ca. 6m x 4 m. 

 

5.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Vegen skal bygges i tråd med vegvesenets håndbøker. Det er lagt opp til en linjeføring der det er god 
sammenheng mellom vertikal- og horisontalkurvatur, noe som gir en tryggere og mer oversiktlig veg.  
 
For å redusere skaderisikoen ved eventuelle utforkjøringer gjøres det tiltak med vegens sideterreng. 
Konkret betyr dette at påkjørselsfarlige elementer, som for eksempel fjellskjæringer og bratte 
skråninger, ikke skal forekomme innenfor vegens sikkerhetssone. Med sikkerhetssone menes en gitt 
bredde, normalt sett 7 meter, fra vegens hvitstripe.  
 
Der det ikke er mulig å unngå påkjørselsfarlige elementer innenfor sikkerhetssonen skal det settes 
opp rekkverk.   
 
Avkjørsler og kryss er forbundet med økt ulykkesrisiko, og antall avkjørsler skal derfor begrenses. 
 
Veglinja følger i store trekk dagens trasé, men får likevel en betydelig bedre standard enn dagens E6 
ved at både horisontal- og vertikalkurvaturen forbedres. Vegen er planlagt for fartsgrense 90 km/t, 
med unntak av strekningen gjennom Storjord. Her planlegges det å opprettholde fartsgrense 70 km/t 
pga. trafikksikkerhetshensyn, siktforhold og støyproblematikk. 
 
For mer detaljer tegninger vises det til vedlegg 1: Forslag til reguleringskart R001 – 008 og til vedlegg 
4: tegningshefte. 
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Pr 14380 – 16080 (Fra Hestbrinken til Storjord nord) 
 
Se tegning C101 – C103 i tegningsheftet for detaljer. 
 
Ny E6 vil følge dagens trase frem til profil 15200, deretter så legges den på vestsiden av dagens veg 
forbi bebyggelsen på Storjord. 
 
På Hestbrinken ligger det en kirkegård fra andre verdenskrig nært inntil E6, og det er ønskelig å 
begrense inngrepene mest mulig her. Forholdene ligger dårlig til rette for en flytting av vegen. I et 
forsøk på å minimalisere inngrepene, er ny E6 i dette området hevet med opptil ca. 1 meter. Man vil 
dermed forhåpentligvis unngå graving i området.  
 
Kontrollplassen som ligger nært inntil vegen på motsatt side av kirkegården må heves tilsvarende. 
Kontrollplassen behøver mer plass og foreslås utvidet mot sør og vest. Dette er blant annet for å ha 
nok plass til manøvrering av modulvogntog inne på plassen. 
 
Dagens løsning med tursti som krysser E6 i undergang gjennom vegen på Hestbrinken beholdes.  
 
Dagens kryss til Saltdal turistsenter mm. opprettholdes stort sett som i dag. 
 
Mellom Saltdal turistsenter og Storjord er det planlagt gang- og sykkelveg. Fra brua og nordover 
legges gang- og sykkelvegen på eksisterende E6, mens ny E6 forskyves vestover. Fra avkjørselen ved 
profil 15 640 og videre nordover vil gang- og sykkelvegen også fungere som adkomstveg for 
eiendommene på østsiden av vegen, inkludert campingplassen. Avkjørselens plassering er i samsvar 
med gjeldende reguleringsplan.  
 
Det er planlagt ny bru over Junkerdalselva. Denne er i samråd med kommunen plassert nedstrøms 
dagens bru istedenfor oppstrøms i henhold til eksisterende reguleringsplan. Årsaken til dette er at 
virksomhetene som er lokalisert på østsiden av vegen skal få beholde mest mulig areal. Eksisterende 
bru skal rives når ny veg er ferdigbygget og tatt i bruk. 
 

 
Figur 37: Strekningen x rv. 77 - Storjord 
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Pr 16080 – 18000 (fra Storjord nord til Masternes) 
 
Se tegning C103 – C105 i tegningsheftet for detaljer. 
 
På denne strekningen følges eksisterende veg med et unntak:  

- I profil 16600 legges ny E6 om for å rette ut en kurve på dagens E6. Dette innebærer at E6 
flyttes inn mot et område som kan være skredutsatt, og det skal derfor anlegges en voll mot 
skred på østsiden av vegen her. 

 
På vestsiden av E6, i profil 16900 og profil 17600, ligger det i dag to avkjørsler til de to gårdene på 
Stornes. Den søndre avkjørselen opprettholdes som i dag, mens den nordre må på grunn av 
siktforholdene flyttes ca. 250 m lenger mot sør. Trollå bru, i profil 17700, erstattes med ny bru som 
skal bygges noe vest for eksisterende bru.  
 
 

 
Figur 38:  Strekningen Storjord - Masternes 
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Profil 18000 – 20170 (fra Masternes til Borkamo) 
 
Her vil ny E6 stort sett ligge i dagens trase. Eksisterende avkjørsler skal tilpasses ny situasjon, og 
linjeføringa er optimalisert for å oppnå best mulig massebalanse. På denne strekningen vil det bli 
enkelte store skjæringer. 
 

 
Figur 39:  Strekningen Masternes - Borkamo 
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6 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

6.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten vil øke fordi: 
 

 Vegen får bedre standard tilpasset en høyere fartsgrense, kurvatur, bredde og siktforhold. 

 Avkjørsler utbedres 

 Havarilommer etableres 

 Gang- og sykkelveg gir bedre framkommelighet for myke trafikanter 

 

6.2 Samfunnsmessige forhold 

Utbedret veg vil ikke føre til vesentlige innkortinger, men tilføre samfunnet verdier i form av bedre 
kjørekomfort, bedre framkommelighet og redusert ulykkesrisiko.  
 

6.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

De planlagte tiltakene omfatter stort sett utbedring av eksisterende veg, og det blir derfor ingen 
lengre strekninger med avlastet veg. Like nord for Storjord blir en kurve på eksisterende veg rettet ut 
og dette medfører avlastet veg på ca. 400 meter. Denne foreslås nedlagt som riksveg og tilbakeført 
tilstøtende eiendom (Gnr. 71 bnr. 1 grunneier: Statskog SF). 

 

6.4 Naboer 

Berørte grunneiere 
- Statskog SF (eiendommene 71/1, 73/1). Statskog SF er den desidert største grunneieren på 

dette prosjektet med eiendommer på hele strekningen. 
- Private grunneiere mellom Storjord og Borkamo. 

 

Berørt bebyggelse 
Det finnes kun et fåtall bolighus mellom Storjord og Borkamo, og ingen av disse blir direkte berørt av 
planforslaget.  
 
På Storjord finnes det blant annet turistsenter, bensinstasjon, nasjonalparksenter, kunstgalleri og 
caravanplasser. Ingen av disse blir direkte berørt.  
 

6.5 Byggegrenser 

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

 

6.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Det planlegges gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen mellom Saltdal turistsenter og 
bebyggelsen nord på Storjord, lengde ca. 1,1 km. Nord på Storjord kombineres gang- og sykkelvegen 
med adkomstveg til eiendommene. Dette gjøres for å begrense antallet direkteavkjørsler. På denne 
strekningen økes vegbredden fra 3 til 4 m. 
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6.7 Kollektivtrafikk 

Dagens bussholdeplass inne på området til Saltdal turistsenter antas videreført. Nord på Storjord vis 
a vis Nye Polar camping planlegges tosidige busslommer.  
 

6.8 Grunnforhold 

Geologi 
Hovedbergarten langs veglinja med bergskjæringer er granittisk gneis med en varierende 
sammensetning. Det er observert en viss overflateforvitring langs de blottlagte bergpartiene. Ingen 
markerte svakhetssoner er påvist langs de planlagte bergskjæringene. 
 
Høyden på bergskjæringene er beregnet med normalprofil 10:1 og varierer typisk mellom 5 og 10 m. 
De planlagte bergskjæringene ligger i hovedsak i et skrånende terreng. Overflaten veksler mellom 
blottlagt berg, mose og et tynt torvlag. Det kan ventes noe større mektighet på løsmassene i enkelte 
søkk i terrenget mellom Nystadnes og Borkamo.  
 

 
Geoteknikk 
De utførte grunnundersøkelsene i området rx. 77 – Borkamo viser løsmasser av morene, sandig, 
grusig materiale med delvis innslag av silt.  
 
Alle torvmasser i fyllingsområder bør først fjernes før fyllingene legges ut. Om det blir skjæringer i 
torvmasser bør de ha en helning på minst 1:2, og det bør også vurderes om torvmassene i de nye 
skjæringene bør erosjonssikres. 
 
Stabilitetsberegningene i området viser ingen stabilitetsproblemer, og ingen spesielle geotekniske 
tiltak er nødvendig utenom de tidligere nevnte. 
 
 

6.9 Snøskred  

For snøskred ligger hele strekningen fra Storjord til Borkamo innenfor utløpsområdet til 
aktsomhetskartet til skrednett.no. Den stedvis bratte fjellsiden er ikke typisk løsneområde for 
snøskred. Enten er det bratte flog, der det ikke legger seg snø, eller slakere skråninger med 
skogbevokst overflate. Området er generelt nedbørsfattig, og det er ikke påvist tegn til 
snøskredaktivitet. Ingen snøskred er rapportert inn. Faren for snøskred er vurdert til tilfredsstillende 
liten. 
 



Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo 

39 

 
Figur 40:  Aktsomhetskart for snøskred.  (skrednett.no) 

 

6.10 Jord- og flomskred 

For jord- og flomskred ligger deler av strekningen innenfor aktsomhetsområdet, se figur 41 og 42. 
Løsmassene i fjellskråningen er i hovedsak tidligere skredmateriale. Ved Trollnesåga mellom Stornes 
og Masternes er det et parti med tynt morenedekke. I terrenget er det få/ingen spor etter jord-
/flomskred. Området er nedbørsfattig, selv om en del vann vil forekomme ved snøsmelting. Faren for 
jord-/flomskred er vurdert tilfredsstillende liten.  
 

 
Figur 41:  Aktsomhetskart for jord-/flomskred 
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Figur 42:  Aktsomhetskart for jord-/flomskred 

 
 

6.11 Steinsprang  

Store deler av den planlagte vegen ligger i randområdet for utløp av steinsprang/fjellskred. Det store 
fjellskredet like nord for Storjord fra år 2002 vurderes som ytterbegrensning av steinprang/fjellskred. 
Skredet består av både fast fjell og tidligere skredmateriale/forvitringsmaterialer i fjellsiden. Det er 
vurdert å være tilstrekkelig sikkerhet mht. steinsprang slik vegen er planlagt. Her foreslås det å bygge 
en ca.  280 meter lang og opp til 6 meter høy skredvoll som en ekstra sikring mot eventuelle 
framtidige skred.  
 

 
Figur 43:  Aktsomhetskart for steinskred 
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Figur 44:  Planlagt E6 til venstre, planlagt skredvoll til høyre. 

 

6.12 Landskapsbilde 

Denne vegstrekningen ligger i et område med gunstig lokalklima og som oppleves frodig, med høye 
trær. Ny veg vil gi en annen kjøreopplevelse når korridoren blir bredere. Den vil trolig oppleves mer 
luftig og lys for de vegfarende, men også mer dominerende i landskapet. Siste halvdel av strekningen 
i sidebratt terreng, nær elva, resulterer i høye fjellskjæringer som gir vegen et hardere og mer 
mekanisk uttrykk. Disse vil være godt synlig som sår i landskapet, særlig fra vestsiden av dalen. 
 

 
Figur 45:  I dag skjuler den tette skogen mye av det bratte sideterrenget. 

Når trærne står slik tett inntil vegen, kan korridoren oppleves som intim, myk og koselig, 
men også som trang, mørk og dyster. Uansett ikke en ønskelig karakteristikk av E6.  Foto: EK 
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Vegen blir stort sett bygd i samme trase som gammel veg. Inngrepet blir likevel større når vegen 
utvides i bredden og veglinjen heves for å bedre standarden. Vegen skal imidlertid ligge godt 
forankret i terrenget med slake skråninger. Sideterrenget skal tilpasset landskapet omkring og være 
så naturlikt som mulig. Det etterstrebes å skape variasjon i sideterrenget slik at det ikke fremstår som 
mekanisk og monotont. Nye, lave skjæringer skal hovedsakelig legges på skrå/trekkes litt fra vegen 
og skjules av en sprengsteinsskråning med jordlag. 
 
Fjellskjæringene lengst nord på strekningen er i utgangspunktet ganske lange, med noe varierende 
høyde. Den lange, nærmest loddrette flaten, skal brytes opp ved at skjæringen i de lavere partiene 
legges på skrå og revegeteres. Der vegen har ensidig skjæring mot øst, men det finnes arealer (bl.a. 
gammel veggrunn, eksempelvis ved profil nr. 19500) mellom elva og vegen i vest, skal man vurdere å 
plante trær for å dempe fjernvirkningen av skjæringene. Kanskje kan det dempe noe støy (inkludert 
reflektert støy) også. 
 

Figur 46:  Prinsippskisse av treplanting foran skjæring.  Figur: IMK 
 
Sideterrenget, inkludert deponier revegeteres med stedlige masser. I anleggsbeltet blir nødvendigvis 
trærne hugget for å kunne gjennomføre vegbyggingen inkludert trafikkavvikling. Det fører til at den 
nye vegen vil fremstå som «naken» i flere år før skogen gjeninnvandrer. Over tid vil trærne på ny 
etablere seg i berørt terreng, slik at mange av inngrepene som er gjort i forbindelse med veganlegget 
blir leget/skjult. Selvfølgelig vil det ta tid før det nye anlegget får etablert vegetasjonen skikkelig. 
Spesielt over store steinfyllinger. Det bør vurderes å plante stedegne trær på utvalgte steder for 
eksempel på/ved riggområde, deponi og større fyllinger, for å begrense tiden der anlegget ser uferdig 
ut (hjelpe naturen tilbake). Terrenget ved riggområde og deponi kan også med fordel utformes slik at 
inntrykket av områdene fra vegen dempes. 
  
Noe vegetasjon skal bevares inn mot vegen for å skjerme viktige rekreasjonsområder og bevare 
visuelle kvaliteter. Det vil bidra til at strekningen ikke vil fremstå unødig naken og monoton både i 
anleggsfasen og de første tiårene etter ferdigstilt anlegg. 
 
Ny bru over Junkerdalselva vil, uavhengig av hvilket foreslått alternativ som blir bygd, bli mye mer 
elegant. Dagens bru er så dårlig i forhold, med en skarp knekk ned mot sør, at ny bru vil flyte over 
elva på en helt annen måte. Ny bru vil bli et estetisk løft som oppleves både når man ferdes over 
bruen eller ser den fra siden. 
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6.13 Nærmiljø/friluftsliv 

Utgangspunkt for turer i området er i hovedsak nasjonalparksentret eller campingen på Storjord. 
Dette blir ikke endret eller påvirket som følge av planen. Stien under dagens bru over Junkerdalselva 
blir videreført under ny bru. Denne stien og øvrig stisystem som blir berørt i anleggsfasen skal 
reetableres i god stand som en del av sluttføring av anlegget.  
 
Det blir også anledning å starte turer lengre nord. Den lille avkjøringa ved Storneset har i dag plass til 
to-tre biler. Her blir avkjøringsmuligheten opprettholdt og det skal ordnes plass for en noe større 
utfartsparkering. Avkjøringsmuligheten ved gamle Trollnesåga bru blir stengt. 
 
I anleggsfase vil den negative påvirkningen være merkbar ved at stier kan bli stengt eller lagt om av 
hensyn til sikkerhet under anleggsvirksomheten. Fordi området er mye brukt er det viktig å ha fokus 
på alternative passasjer og sikkerhetstiltak i byggeplan. Når anlegget er ferdigstilt (driftsfase) vil 
virkningene for friluftsliv være små. En mulig avkjørsel (ved Trollåga bru) blir stengt og en blir 
forbedret (ved Stornes). 
 

6.14 Naturmangfold 

Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 

miljørettslige prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøvelse av offentlig myndighet i 

Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Ny E6 vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 

 
Tiltakets påvirkning på naturmangfold 
Ny veglinje vil i all hovedsak følge dagens linje eller nært på denne. Ny trase blir ved kryssing av 
Junkerdalselva med ny bru og ved noe utretting av svinger mellom campingen og Borkamo. 
Verneområdene Junkerdalsura og Nystadlia blir ikke berørt av tiltaket. For veglinja mellom 
campingen og Borkamo vil ny linje gi inngrep i noe frodig høgstaudevegetasjon, men ikke i et slikt 
omfang at det vurderes som særlig negativt for naturmangfoldet i området fordi det er relativt mye 
av samme type vegetasjon ovenfor og videre mot nord. Det ble på befaring lett etter marisko som i 
tillegg til å være nær truet også er fredet art. Men det ble ikke funnet marisko her. 
 
Størst potensielt negativ virkning på naturmangfold, er ved ny bru over Junkerdalselva og da som 
følge av fyllingene fram mot brukar på nordsiden av elva. Der er det i dag rester av ei ør som trolig 
var godt utviklet før eksisterende bru ble bygd. I dag er den mer eller mindre skogbevokst og 
fullstendig tilgrodd. Det er fortsatt et aktivt flomløp innenfor den gamle øra. Det er flommarkskog 
her med mye or og en del død ved og vedboende sopp. Det ble ikke funnet orekjuke, fossenever eller 
lungenever her. For de to sistnevnte er det nok for lav luftfuktighet. Arealet på flommarkskogen er 
lite og vil knapt klassifiseres som flommarkskog (C-verdi) i henhold til naturtype etter DN-Håndbok 13 
om kartlegging av naturtyper.  
 



Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken - Borkamo 

44 

 
Figur 47:  Tysbast nær Junkerdalselva            Figur 48:  Flomløp og flommarkskog som blir påvirket av brufyllinga 

 
Tiltaket vil likevel gi inngrep i det som må regnes som del av vassdraget (flomsone). Den reelle 
virkningen av tiltaket vil være at flomløpet blir delvis stengt og ikke lenger være så aktivt. Det kan øke 
trykket på vannet på motsatt side ved flom og det er mulig kanten der må erosjonssikres. For øvrig 
skal fyllingene plastres med stor stein der de kan bli påvirket av flomvann. Brukaret skal ikke gå helt i 
elvekanten. Det skal bevares en sone foran der flomvann kan passere. En lokalitet med tysbast vil gå 
tapt men den ble funnet flere steder i området der det ikke blir inngrep.  
 
Hekkelokaliteten for rovfugl i Ørnefloget kan bli midlertidig påvirket ved støy fra anleggsaktiviteten. 
Også andre arter av fugl vil bli forstyrret i anleggsfasen. Når driftsfasen tar over vil situasjonen før og 
etter utbyggingen være uendret for fuglene. 
 
Samlet vurderes tiltaket som lite negativt for naturmangfold i området. 

 
§ 8 Kunnskap om naturmangfold i området  og § 9 Om føre-var-prinsippet 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid i juli 
2014 og 2016. Eksisterende naturinformasjon er hentet fra naturbase (Miljødirektoratet) og artskart 
(Artsdatabanken), samt at fylkesmannen er kontaktet for eventuelle supplerende informasjon.  
Naturforvalter har befart planområdet med tanke på naturverdier og med særlig fokus på truede 
naturtyper og spesielle habitat med særlig økologisk funksjon. Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet og virkning av tiltaket som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og 
potensiale for skade på naturmiljø. 
 
Tiltaket vil ikke berøre prioriterte naturtyper, truete naturtyper eller andre områder/lokaliteter med 
stor verdi for naturmangfold. Ut fra innhentet kunnskap supplert med befaring er det heller ikke 
grunnlag for å anta at tiltaket vil komme i strid med forvaltningsmål for naturtyper eller arter, jamfør 
naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. Det er ikke skadelige, fremmede arter i området. Føre‐var prinsippet 
i naturmangfoldlovens §9 kommer derfor ikke til anvendelse. 
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§ 10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet  
Storjord er et lokalt senter med utstillingslokaler (Adde Zetterquist kunstgalleri), nasjonalparksenter, 
bensinstasjon og campingplass. Det går kraftlinje i utkanten av området. Ny E6 vil i hovedsak følge i 
eller nær dagens trase og anses ikke å gi en økt samlet belastning på naturverdiene i området. 

 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre 
Miljøplan. Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og moment som skal sikre 
dette skal også skisseres under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan. I tråd med vegvesenets 
retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå 
og gi føringer for byggeplanen.  
 
 

6.15 Kulturminner/-miljø 

Området er befart av Sametinget og Nordland fylkeskommune.  
 
Planlagt E6 kommer i konflikt med et automatisk fredet fangstgropsystem (Askeladden ID: 37433)  
like nord for Storjord. Lokaliteten består av flere fangstgroper mellom fjellet og elva. Det antas at 
minst 3 av gropene vil bli berørt. Kunnskapsgrunnlaget er visstnok tilstrekkelig, og videre utredninger 
er muligens ikke nødvendig. Det vil bli søkt om dispensasjon fra kulturminneloven for frigivelse av 
grunn til ny veg. 
 
Deler av området er skredutsatt, derfor foreslås det etablert en fangvoll mellom ny veg og fjellsiden i 
øst. Fangstgropa nærmes fjellet kan derfor også bli berørt av tiltaket. 
 

 
Figur 49:  Konflikt mellom ny E6 og automatisk fredede kulturminner 
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6.16 Krigskirkegården på Hestbrinken 

Krigskirkegården på Hestbrinken sør for Storjord ligger nært inntil dagens E6. Vegen er på dette 
punktet en del av en kilometer lang rettlinje og har etablissementer på motsatt side av vegen. 
Forholdene er ugunstige for en forskyving av veglinja unna kirkegården samtidig som ny og bedre veg 
er mer arealkrevende.  
 
Det er tatt hensyn til kirkegården i planleggingen av E6 ved å heve vegen for å unngå graving i størst 
mulig grad og ved å foreslå plassbesparende løsning med lukket drenering.  
 
Nordland fylkeskommune opplyser at de er usikre på om vegplanene kommer i konflikt med 
krigskirkegården. Det må gjøres mindre undersøkelser i området for å fastslå kirkegårdens 
avgrensning mot vegen Det er viktig at forholdet til krigskirkegården er avklart før reguleringsplanen 
godkjennes. 
 

 
Figur 50:  Mulig konflikt mellom krigskirkegård og plan for utbedret E6 

 

6.17 Kontrollplassen på Hestbrinken 

I et forsøk på å minimalisere inngrepene i krigskirkegården på motsatt side av vegen er ny E6 hevet 
opptil 1 m i dette området. Kontrollplassen som ligger inntil vegen må heves tilsvarende.  
 
Da det er behov for utvidelse av kontrollplassen er det foreslått en utvidelse mot sør og mot vest.  
 

6.18 Naturressurser 

Ved Stornes og Innerneset vil ca. 6 daa dyrkamark bli berørt av ny veg. Det er lagt vekt på å spare så 
mye dyrkamark som mulig ved å begrense inngrepene i disse områdene. 
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På lengre strekninger går vegen gjennom skogsområder av høy kvalitet. I samarbeid med kommunen 
er det i planforslaget tilrettelagt med driftsavkjørsler og lasteplasser for skogsvirke der dette er 
funnet hensiktsmessig.   
 

6.19 Høgspenningsanlegg 

En trafo på Storjord kommer for nært inntil utbedret E6, og må sannsynligvis flyttes. 
 

6.20 Støy og vibrasjoner 

Det er utarbeidet støysonekart og beregnet støy ved fasader for nåværende situasjon og ved anslått 
trafikkmengde i år 2040. Det vises til X-tegninger i illustrasjonsheftet som følger denne 
reguleringsplanen. 
 
Støykartet angir beregnet trafikkstøy 4 m over terrengnivå i ethvert punkt, og støynivået 
kategoriseres etter disse grenseverdiene: 
- Rød sone:  65 - dBA (Lden) 
- Gul sone:  55 < 65 dBA (Lden) 
- Grønn sone:  < 55 dBA (Lden) 
 
Alle bolighus og hytter som ligger innenfor gul eller grønn sone skal utredes for støytiltak i 
byggeplan/konkurransegrunnlag. I dette arbeidet skal Ambisjonsnivåmetoden legges til grunn. 
Ambisjonsnivåmetoden er et verktøy for å sammenligne kostnader og oppnådd effekt ved ulike 
støytiltak.  
 
På denne strekningen ligger bebyggelsen for spredt til at det er aktuelt å sette opp støyskjermer 
langs veg. I byggeplan/konkurransegrunnlag skal det derfor vurderes lokale skjermer og/eller 
fasadetiltak i henhold til Ambisjonsnivåmetoden. 
 
Ingen bygninger foreslås innløst på grunn av støy. 

 

6.21 Massehåndtering 

Veglinja er lagt med tanke på å oppnå massebalanse på strekning. Det ligger an til et lite 
masseoverskudd på ca. 10 000 faste m3. En må imidlertid ta hensyn til usikkerhetsfaktorene i dette 
regnestykket (dybde til fjell og utvidelsesfaktor på steinmasser når de bearbeides fra fast fjell til 
komprimerte fyllingsmasser). Dette er årsaken til at det her reguleres areal både til ekstra 
deponering og uttak av stein. Overskuddsmasser kan også bli deponert i tilstøtende plan for E6 Viskis 
x rv. 77 eller i andre deponier. 
 

6.22 Avlastet veg 

Nord for Storjord blir ei sløyfe på ca. 350 m av eksisterende veg overflødig på grunn av ei lokal 
omlegging av E6. Sløyfa nedlegges som riksveg og foreslås tillagt tilstøtende eiendom, 71/1 grunneier 
Statskog SF. Asfalt freses bort og sløyfa stenges i sørenden. 
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Figur 51:  Avlastet veg ved Storjord 

 
 

6.23 ROS-analyse 

Sammendrag med anbefalinger:  
Analysen viser at det er sannsynlig med enkelte uønskede hendelser.  
 
Flere av hendelsene er imidlertid knyttet til gjennomføringsfasen av de planlagte tiltakene. 
Risikoen/ulemper i forhold til trafikkavvikling, rekreasjon, reindrift, støv og støy er hovedsakelig 
knyttet til anleggsfasen. Risiko for alle typer skred vurderes som tilfredsstillende liten.   

 
Klassifikasjon med fargekoder:  
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 
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Virkning: 
Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) 

Sannsynlighet: 
Svært sannsynlig  (4)     
Sannsynlig  (3)     
Mindre sannsynlig  2     
Lite sannsynlig  (1)     

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak.  

 
Uønskede hendelser, virkninger og tiltak:  

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. Jord- og flomskred Ja 1 3  Deler av strekningen 

innenfor aktsomhets-
området or jord- og 
flomskred. Faren for jord-
/flomskred er vurdert 
tilfredsstillende liten.  
 

2. Steinsprang/Fjellskred Ja 1 3  Store deler av den 
planlagte vegen ligger i 
randområdet for utløp av 
steinsprang/fjellskred. Det 
store fjellskredet like nord 
for Storjord fra år 2002 
vurderes som 
ytterbegrensning av 
steinprang/fjellskred. Det 
er vurdert å være 
tilstrekkelig sikkerhet mht. 
steinsprang slik vegen er 
planlagt. Her foreslås det å 
bygge en ca.  280 meter 
lang og opp til 6 meter høy 
skredvoll som en ekstra 
sikring mot eventuelle 
framtidige skred.  
 

3. Snø- /isskred Ja 2 2  For snøskred ligger hele 
strekningen fra Storjord til 
Borkamo innenfor 
utløpsområdet til 
aktsomhetskartet til 
skrednett.no. Ingen 
snøskred er rapportert inn. 
Faren for snøskred er 
vurdert til tilfredsstillende 
liten. 
 

4. Elveflom Ja 2 2  Junkerdalselva: Høyde på 
bru/fyllinger ut fra hensyn 
til 200-års flom.  
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5. Flomskred/erodering Ja 2 2  Junkerdalselva: Etter 
anbefaling fra NVE er det 
foreslått erosjonssikring 
oppstrøms og nedstrøms 
ny bru. 

6. Tidevannsflom Nei     

7. Radongass Ja 1 3  Sørge for god ventilasjon 
ved fjellarbeider. Etter 
anleggsfase bedømmes 
risikoen nærmest null. 

8. Vind Nei     

9. Nedbør Nei     

10. Sårbar flora Nei     

11. Sårbar fauna  Nei     

12. Naturvernområder Nei     

13. Vassdragsområder Nei     

14. Grunnforhold Nei     

15. Kulturminner Ja 2 4  Fangstgroper nord for 
Storjord. Det vil bli søkt 
om dispensasjon fra 
kulturminneloven for 
frigivelse av grunn til ny 
veg. 
Noe uavklart mht. 
krigskirkegården på 
Hestbrinken 

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for: 

16. Veg, bru, kollektiv Nei     

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus ol. Nei     

19. Skole barnehage Nei     

20. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

Ja 2 4  Anleggsfasen.  Sikre 
framkommelighet.  

21. Brannslukningsvann Nei     

22. Kraftforsyning Ja 2 3  Trafo på Storjord må 
flyttes lenger unna vegen 

23. Vannforsyning Nei     

24. Forsvarsområde Nei     

25. Rekreasjonsområder Ja 4 1  Gjelder anleggsfasen.  
Friluftsområder kan bli 
mindre tilgjengelig. 

26. Reindrift Ja 3 2  Gjelder anleggsfasen. 
Avbøtende tiltak via avtale 
med reindrift. 

Forurensningskilder – Berøres planområdet av: 

27. Akutt forurensing Ja 1 3  Anleggsfasen. Sikre 
vassdrag mot oljesøl fra 
maskiner og tanker. 

28. Permanent forurensing Nei     

29. Støv og støy; industri Nei     

30. Støv og støy; trafikk Ja 3 2  Gjelder anleggsfasen. 

31. Støy; andre kilder Nei     

32. Forurenset grunn Nei     

33. Høyspentlinje Nei     

34. Risikofylt industri Nei     
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35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofe Nei     

Forurensing – Medfører tiltak i planen: 

37. Fare for akutt forurensing Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja  2 2  Begrenses til anleggsfasen 

39. Støy/støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensing av sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport - Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Ja 1 3   

43. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Ja 2 2   

44. Ulykke i av- og påkjørsler Ja 1 4  Sørge for gode siktforhold 

45. Ulykker med gående - 
syklende 

Ja 1 4  Sørge for gode siktforhold. 
Gang- og sykkelveg 

46. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 4  HMS opplæring. Sikker-
jobb-analyse. 

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

47. Terror/sabotasje Nei     

48. Regulerte vann-magasin 
m/ usikker is  

Nei     

49. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter o.l. 

Ja 1 4  Fra høye skjæringer. 
Gjerding vurderes i 
spesielle tilfeller 

Forurensing – Medfører tiltak i planen: 
50. Fare for akutt forurensing Nei     
51. Støy og støv fra trafikk Ja     Begrenses til 

anleggsperioden 

52. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

53. Forurensing av sjø Nei     
54. Risikofylt industri Nei     

Transport - Er det risiko for: 
55. Ulykke med farlig gods      
56. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Ja 2 2   

57. Ulykke i av- og påkjørsler      
58. Ulykker med gående - 
syklende 

     

59. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 4  HMS opplæring 

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 
60. Fare for terror/sabotasje      
61. Regulerte vannmagasin 
med usikker is /varierende 
vannstand 

Nei     

62. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 
gruver, sjakter og lignende 
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6.24 Virkninger for vedtatte reguleringsplaner 

 

Reguleringsplan for Storjord 
Reguleringsplan for Storjord, vedtatt 22.05.2003, omfatter også E6 og vil derfor delvis bli erstattet. 
 
I samråd med kommunen er det i forbindelse med E6-planen foreslått å legge ny E6-bru over 
Junkerdalselva 15-20 m nedstrøms dagens bru istedenfor oppstrøms som vedtatt reguleringsplan 
viser. Dette gir bedre plass for etablissementene på østsiden av E6, samtidig som kurvaturen på 
vegen blir bedre. 
 
I gjeldende reguleringsplan er gang- og sykkelveg planlagt med egen bru over elva. Det foreslås å gå 
bort fra denne løsningen og heller la gang- og sykkelvegen følge langs riksvegen og krysse elva på 
samme bru som riksvegen. Planlagt gangsti under brua på nordsiden av elva og videre mot nordvest 
videreføres ikke i E6-planen da det anses å ikke være behov for denne. 
 
Endringene medfører at det på begge sider av vegen på nordsiden av elva er regulert større arealer 
som ledd i en opprydding i vedtatte reguleringsplaner. 
 
I tillegg foreslås det mindre justeringer i forhold til regulert E6. Eksempelvis flyttes E6 ytterligere ca. 5 
meter vestover på rettlinja forbi Nye Polar camping for å gi plass til gang- og sykkelveg.  
 
  

Reguleringsplan for Tjernfjellranten 
Reguleringsplan for Tjernfjellranten, vedtatt 21.10.2015, omfatter arealer ved turistsenteret og 
sørover mot Tjernfjellet.  Reguleringsplanen grenser også mot E6 fra turistsenteret og sørover, og her 
vil E6-planen medføre noen mindre endringer. 
 

 
Figur 52: Utsnitt fra vedtatte reguleringsplaner på Storjord. 

Stiplet strek viser området for reguleringsplan for Tjernfjellranten. 
Øvrig regulering tilhører reguleringsplan for Storjord. 
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7 Konsekvensutredning reindrift 

Norconsult AS har utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for det planlagte tiltakets konsekvenser 
for reindriften. Det vises til egen vedlagt rapport: «Konsekvensutredning av tema reindrift E6 Sørelva 
– Borkamo».  
 

7.1 Området 
Områdene på begge sider av E6 brukes til beiteland. Ei flyttlei krysser over E6 nord for krysset til rv. 
77.  
 

 
Figur 53: Reinbeitedistriktene og planstrekningen.   

Kart fra tromsatlas.no 

 
Vurderingene av tiltakene på strekningen E6 Sørelva – Borkamo er i konsekvensutredningen fordelt 
på 3 delstrekninger (-områder): 
 

1. Sørelva – Viskis, lengde ca. 8,3 km. Omfattes ikke av dette planforslaget. 
2. Viskis – Storjord nord (ved nye Polar camping), lengde ca. 7,8 km. Del av denne 

delstrekningen (området) omfattes av dette planforslaget. Omfattes delvis av dette 
planforslaget, gjelder strekningen fra Hestbrinken – Nye Polar camping. 

3. Storjord nord – Borkamo, lengde ca. 4,1 km. Hele denne delstrekningen omfattes av dette 

planforslaget. Omfattes av dette planforslaget. 

 
Figur 54: Flyttlei (gul skraverte område) og trekkleier (svarte streker) som krysser E6  

mellom Hestbrinken og Borkamo. Fra Tromsatlas.no 
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7.2. Samletabell konsekvenser  
 
Verdi, omfang og konsekvens i anleggs- og driftsfasen for de 3 delområdene og samlet oppsummeres 
i rapporten slik: 
 

 
 

Samletabell for verdi, omfang og konsekvens. Aktuelle delstrekninger og totalsummen innrammet med rødt.  
Kilde: Norconsults KU-rapport 
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8 Gjennomføring av forslag til plan 

8.1 Framdrift og finansiering 

Stortingsmelding nr. 33 (2016-17) om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble behandlet 19.06.2017. 
I siste del av planperioden (2024 – 2029) legges det opp til å bruke statlige midler til vegprosjektet E6 
Sørelva – Borkamo. 
 

8.2 Utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingsrekkefølge vil bli avklart seinere, men man må i denne sammenheng ha fokus på både 
trafikkavvikling og massehåndtering.  

 

8.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Med utbedring av vegen er det viktig at trafikken ikke blir unødig hindret. Det kan bli aktuelt med 
kortere omkjøringer. Aktuelle tiltak vil bli omtalt i byggeplanen.  

 

8.4 Riggområder og midlertidige anlegg 

Det er få egnede områder til rigg og anleggsformål på planstrekningen. Mellom Storjord og Stornes 
er det likevel regulert et par mindre områder på østsiden av E6 til dette formål. I tillegg er det aktuelt 
å benytte arealer regulert til vegformål i den grad det finnes hensiktsmessig. 
 

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

Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) i denne sammenhengen er den belastningen som påføres 
menneskene som skal bygge prosjektet i anleggs- og vedlikeholdsfasen, samt publikum/brukere i 
bygge- og driftsfasen. 
 
Følgende arbeidsoperasjoner må det tas ekstra hensyn til under anleggsarbeidet: 

 
- Arbeid på/ved trafikkert veg 
- Arbeid på bru 
- Arbeid nær elv 
- Omlegging av trafikk 
- Sprengningsarbeider 
- Arbeid ved og på høye skjæringer 
- Arbeid under og nær kraftlinje 
- Arbeid i omgivelser med støy/støv 
- Arbeid under vanskelige vær- og føreforhold 

 
 

I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
plan og i en eventuell rigg- og marksikringsplan for byggeplan: 
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Tema Problemstillingar/vurderingar 
Støy  Alle bolighus og hytter som ligger innenfor gul eller grønn 

sone skal utredes for støytiltak i byggeplan/ 
konkurransegrunnlag. 

Vibrasjoner  Ingen spesielle tiltak 

Luftforurensning  Ingen spesielle tiltak 

Forurensing av jord og vann  Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, 

oljeskift etc. skal lokaliseres med minimum 10 meter 

avstand til bekk/vassdrag, samt at midler for å binde evt. 

oljesøl skal finnes på slike steder. 

Landskap  Gi fyllinger og skjæringer en form tilpasset terrenget rundt. 

Etterstrebe at mest mulig av vegen og sideareal med 

deponier på sikt glir naturlig inn i landskapet. 

 Revegetere med toppjord fra stedet så mye som mulig. 

Nærmiljø og friluftsliv  Eksisterende parkeringsmuligheter for turer i området må 

sikres for driftsfase. Tilkomst til eksisterende stier og 

turvegnett må ikke avskjæres i driftsfase eller anleggsfase 

uten at det er plass til alternativ veg å gå. For driftsfase 

skal nye stier til erstatning for nedbygde stier opparbeides 

og være klar til bruk når veganlegget åpnes. 

Naturmiljø  Hekkelokaliteten for rovfugl i Ørnefloget kan bli midlertidig 

påvirket ved støy fra anleggsaktiviteten og det er derfor 

ønskelig at støyende aktivitet er utenom 1.mars - 1.juli. 

 Jordmasser/toppdekket som fjernes i anlegget brukes som 

toppdekke/frøbank på sideareal, se landskap.  

Kulturminner og kulturmiljø  Automatisk fredede kulturminner i Storjordområdet 

(fangstgroper). Krigskirkegård på Hestbrinken. 

Naturressurser  Ta hensyn til jord- og skogbruksinteressene. 

Energiforbruk  Ingen spesielle tiltak 

Materialvalg og avfallshåndtering  Røtter og evt. andre rester av skog som man ikke kan 

nyttiggjøre seg, må handteres på forskriftsmessig måte. 
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9 Grunneierliste 

Følgende eiendommer ser ut til å bli berørt av planforslaget: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gnr.  
 

 
Bnr. 

 
F.nr. 

 
Navn 

71 1, 28  Statskog SF 

71 2  Alf Storjord 

71 4, 5  Anders Stornes 

71 8  Annita Jonassen Larsen 
Eddgard Johan Larsen 

71 9,13  Anne-Lise Stornes 
Anders Stornes 

71 11  Roy Tore Nilsen 

71 14, 15, 20, 21  Per Johan Albrigtsen 

71 17  Frank Johan Pedersen 

71 24, 38  Pieti T. M. Angler Kuhmunen 

71 26  Finn-Martin Nystadnes 

71 29  Kirsten Storjord 

71 32  Nye Polar Camping AS 

71 35  Edny Alise Borkamo 
Finn Jarle Borkamo 

71 37  Kåre Høvring 

73 1  Statskog SF 

73 1 19, 21 Saltdal eiendom AS 
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10 Sammendrag av innspill  

Innspillene omfatter hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo fordi 
det ble varslet oppstart av hele denne strekningen. Dette planforslaget omfatter imidlertid bare en 
ca. 5,8 km lang delstrekning mellom kryss rv. 77 og Borkamo. Mange av de mottatte innspillene 
omhandler dermed forhold utenfor denne delstrekningen.  

 
Fylkesmannen i Nordland 

 Reindrift: Positivt at det foretas en konsekvensutredning for reindrifta.  

 Landbruk: Må ta hensyn til dyrka jord. 

 Riggområder: Må ikke legges på dyrka jord. 

 Miljø: Må ta hensyn til verneområder. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Landbruk: Der er generelt tatt hensyn til dyrka mark. 

 Riggområder: Det er ikke foreslått riggområder på dyrka mark. 

 Miljø: Det er tatt hensyn til verneområdene. 
 

Nordland fylkeskommune 
 Planfaglige innspill: Lister opp en rekke planfaglige innspill  

 Samferdselsfaglige innspill: Dersom planlagt utbygging vil kunne føre til endringer i 
trafikkmønster, sikkerhet og/eller framkommelighet for kollektivtrafikk, er dette forhold som 
må vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 Kulturminnefaglig innspill: Automatisk fredet fangstanlegg med id 37433 kommer i konflikt 
med vegplanen. Sannsynlig at tiltaket kommer i konflikt med andre automatisk fredede 
kulturminner bla.a. i forbindelse med ny bru over Junkerdalselva. Det er behov for en 
arkeologisk registering.   

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Planfaglige innspill: Det vil bli tatt nødvendig hensyn til innspillene. 

 Samferdselsfaglige innspill: Utbyggingen vurderes til ikke å føre til negative endringer for 
kollektivtrafikken. Det planlegges to nye busslommer på Storjord ved avkjørselen til 
skogvoktergården/hotellet. 

 Konflikt med fredet fangstanlegg er uunngåelig. Området ved Junkerdalselva skal være 
sjekket uten at kulturminner er påvist. 

 

Saltdal kommune 
Saltdal kommune ved enhet for plan, utvikling, bygg, tekniske tjenester har kommet med en rekke 
innspill. Innspillene er gjennomgått med kommunen i eget møte. 

 Deponiområder: Planen må omtale eventuelle deponiområder 

 Parkeringsplasser: Muligheter for parkering langs vegen. 

 Viltpåkjørsler: Beskrive trekkområder og eventuelle tiltak 

 Avkjørsler: Forslag til driftsavkjørsler for skogbruket 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Deponiområder: Planforslaget omfatter kun ett deponiområde som er omtalt. 

 Parkeringsplasser: Det er planlagt flere parkeringsplasser langs strekningen. 

 Viltpåkjørsler: Utbedret veg gir langt bedre siktforhold som kan bidra til å hindre 
viltpåkjørsler. 

 Driftsavkjørsler: Tatt inn i planforslaget. 
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Statskog SF 
 Behov for å opprettholde muligheter for parkering i forbindelse med jakt, fiske, bærplukking 

mv.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Det vil bli muligheter for parkering flere steder langs vegstrekningen. 
 

Sametinget 
 Reindrift: Det må tas nødvendig hensyn til samiske interesser. 

 Samiske kulturminner/kulturmiljø:  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Reindrift: Det vises til konsekvensutredning med egen rapport på reindrift. 
 

STImuli 
 Tursykling: Det satses på en nasjonal tursykkelrute fra Polarsirkelen på Saltfjellet til 

Kjerringøy. For strekningen mellom Lønsdal og Storjord er det planlagt egen trasé utenom E6.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

 Planstrekningen mellom Hestbrinken og Borkamo ligger i området hvor sykkelruta er planlagt 
utenom E6. Sykkelruta berøres derfor ikke av E6-planen.  
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11 Vedlegg 

 

1. Forslag til plankart R001 – R008 datert 26.06.2017 
 
2. Forslag til bestemmelser datert 26.06.2017 

 
3. Tegningshefte datert 26.06.2017 

 
4. Dimensjonering av overbygning 
 
5. Geologisk rapport 
 
6. Geoteknisk rapport 
 
7. Rapport. Flomberegninger. Hydraulisk analyse.  
 
8. Konsekvensutredning av tema reindrift E6 Sørelva – Borkamo 
 
 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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