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1 SAMMENDRAG  

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt i alt 19 merknader til planforslaget. 5 av 
merknadene kommer fra offentlige instanser, 14 er fra private. 

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til planforslaget fordi det ikke i tilstrekkelig grad beskrev 
virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindriftens flytt- og trekkleier i området. Det ble også 
fremmet innsigelse til plasseringen av et anleggs- og riggområde av hensyn til reindriftens flyttlei og 
vinterbeiter. 

Fylkesmannen uttalte videre at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger vil være til stede dersom 
nødvendige avbøtende tiltak ble innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det vedtas. 

Som avbøtende tiltak ble følgende foreslått: 

1. Utvider planområdet og regulerer inn gjerdestrekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon 
2. Tar inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdigstilt før 

anleggsarbeidet på E6 blir satt i gang 
3. Tar inn en rekkefølgebestemmelse om at reindriftas flyttleier skal være godkjent og omlagt 

før anleggsarbeidet på E6 og med gjerdet langs jernbanen settes i gang 
4. Tar inn et punkt i bestemmelsene om at Statens vegvesen og Saltfjellet reinbeitedistrikt før 

anleggsstart skal inngå en avtale for anleggsperioden og driftsfasen, som blant annet 
inkluderer punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen 

 

Etter møter med Fylkesmannen og Saltdal kommune er planforslaget derfor blitt omarbeidet ved at 
de nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget og gjort juridisk bindende. Det er tatt 
inn rekkefølgebestemmelser som fastslår at viltgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva – 
Lønsdal stasjon skal være etablert for byggearbeidene på E6 kan ta til. Videre er det tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse som fastslår at reindriftens eksisterende flyttleier som stenges av viltgjerdet 
langs jernbanen skal være godkjent omlagt før byggearbeidene på E6 kan startes opp og før 
viltgjerdet kan settes opp. Anleggs- og riggområde LNFR1 #17 som det ble fremmet innsigelse til på 
grunn av konflikt med reindriftens flyttleier og beiteområder, er tatt ut av planforslaget. 

Fylkesmannen i Nordland bekrefter i sin uttalelse datert 01.11.2019, at med de endringer som er 
gjort i planforslaget er grunnlaget for innsigelsen ikke lenger tilstede. Innsigelsen trekkes dermed 
tilbake.  

De øvrige merknadene er også behandlet, og det er gjort mindre endringer i reguleringskartene, 
bestemmelsene og beskrivelsen. Merknadsbehandlingen er gjennomgått med kommunen, og det er 
enighet at endringene ikke er så vesentlige at de medfører behov for ny høring.  
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2 HØRINGEN 

2.1 Planprosessen 

Planforslaget ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 sendt på høring og lagt ut til offentlig 
ettersyn i tiden 08.04. – 27.05.2019 på følgende steder: 

• Saltdal kommune, servicetorget, rådhuset, 8250 Rognan 
• Saltdal turistsenter AS, Storjord 
• Statens vegvesen Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 
• Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo 

 
Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og andre 
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette.  

Det ble holdt et åpent informasjonsmøte på Storjord 08.05.2019. 

Kontaktperson i Saltdal kommune: Frode Tjønn, tlf. 756 82027.e-post: 
frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 

Kontaktperson i Statens vegvesen er: Knut E. Sjursheim, tlf. 755 52717, mobil tlf. 970 99993 eller 
e-post: knut.sjursheim@vegvesen.no 
 

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt mindre endringer 
av planforslaget før dette nå sendes kommunen til videre behandling og endelig vedtak. 

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal og moderniseringsdepartementet iht. plan- og 
bygningsloven § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
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3 MERKNADER MOTTATT VED HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 

 

3.1.1 Fylkesmannen i Nordland (innsigelse)  

 

1. Fylkesmannen i Nordland fremmer innsigelse fordi planforslaget ikke i tilstrekkelig grad 
beskriver virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindriftas flytt- og trekkleier. 
 
Det er særlig flyttleia ved Rausteinbekken som vil være utfordrende til å fungere i praksis. Statens 
vegvesen sitt forslag til justert flyttlei vil bare føre til nye problemer for reindriften, og vil dermed 
heller ikke fungere. Dette betyr at flyttleia ved Rausteinbekken i praksis blir stengt. 
 
Konsekvensutredningen for reindrift beskriver avbøtende tiltak med og uten bygging av gjerde langs 
jernbanen. Det framgår ikke tydelig om gjerde også omfatter strekningen Sørelva – Lønsdal stasjon 
eller om det kun omfatter strekningen Lønsdal – Kjemågnasen tunnel. Uansett tar ikke 
konsekvensutredningen for seg utfordringene knyttet til flytt- og trekkleia ved Rausteinbekken. 
Beskrivelsen av avbøtende tiltak og vurderingen av konsekvensene er derfor mangelfulle. 
 
Fylkesmannen mener at det gjerdet som nå er bygget fra Lønsdal stasjon til Kjemågnasen tunnel vil 
ha liten effekt som avbøtende tiltak mellom Sørelva og Lønsdal. Avbøtende tiltak må derfor omfatte 
gjerder på begge sider av jernbanen også mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. 
 
Dette synet deles av Saltfjellet reinbeitedistrikt. Tiltaket vil imidlertid stenge alle flyttleier over 
jernbanen mellom Semska til Kjemågnasen tunnel, med en mulig mindre åpning ved Lønsdal stasjon. 
Til tross for de driftsmessige ulempene dette medfører, har reinbeitedistriktet vanskelig for å se 
andre løsninger. 
 
Konsekvensutredningen anbefaler også andre avbøtende tiltak i forbindelse med anleggsperioden og 
driftsfasen. Disse er gjengitt i planbeskrivelsens punkt 9.2 og 9.3. Fylkesmannen mener dette bør tas 
inn i en bestemmelse. 
 
Flyttleiene som er angitt som punkt 3 til 6 i planbeskrivelsen kan fremdeles være aktuelle å bruke 
fordi E6 og jernbanen ikke går i nærføring her. Hensynsonen bør derfor bli liggende, evt. med mindre 
justeringer.  
 
Søknad om omlegging av flyttleier bør gjøres av Statens vegvesen i samarbeid med 
reinbeitedistriktet, Bane NOR og Fylkesmannen. 
 
Grunnlaget for innsigelsen vil ikke lenger være til stede hvis nødvendige tiltak for flytt- og trekkleiene 
blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det vedtas. 
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Fylkesmannens forslag til løsning er at Statens vegvesen og Saltdal kommune gjør følgende: 
 

1. Utvider planområdet og regulerer inn gjerdestrekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon 
2. Tar inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdigstilt før 

anleggsarbeidet på E6 blir satt i gang 
3. Tar inn en rekkefølgebestemmelse om at reindriftas flyttleier skal være godkjent og omlagt 

før anleggsarbeidet på E6 og med gjerdet langs jernbanen settes i gang 
4. Tar inn et punkt i bestemmelsene om at Statens vegvesen og Saltfjellet reinbeitedistrikt før 

anleggsstart skal inngå en avtale for anleggsperioden og driftsfasen, som blant annet 
inkluderer punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen 

 
2. Fylkesmannen fremmer også innsigelse til plasseringen av riggområde #17 ved profil 4150 av 
hensyn til reindriftas flyttlei og vinterbeiter. 
 
Det anbefales at planlagt anleggs- og riggområde LNFR1 #39 (skal være LNFR1 # 8) ved profil 3800 
flyttes da det kommer i konflikt med gjerdeanlegg og foringsområder for rein.  
 
 
PLANFAGLIG RÅD 
Miljø- og naturverdier 
 
Lønselva inngår i Saltdalsvassdraget, og er av den grunn underlagt vassdragsvern i hht. verneplan IV 
for vassdrag. Det er bl.a. derfor en viss generell skepsis til inngrep i vassdraget. Vi er samtidig klar 
over den viktige samfunnsbetydningen utbedring av E6 har, og de begrensede premisser både fra 
jernbanen og naturvern som ligger til grunn for planleggingen av E6 på denne aktuelle strekningen. 
 
LNFR1 #1: 
Området kan i byggeperioden brukes som rigg- og anleggsområde. Området ligger svært nært 
Lønselva, kun ca. 15 m på det nærmeste. Dette vil ikke etter vår vurdering være tilstrekkelig avstand 
fra elva jf. rikspolitiske retningslinjer for værna vassdrag. Det forutsettes at grensen mot elva trekkes 
betydelig lenger unna elva. 
 
Parkeringsplass ved profil 830 – 910: 
I LNFR1 #3 planlegges tursti fra ny parkeringsplass til eksisterende gangbru over Lønselva og 
omlegging av bekk. Det bes om at parkeringsplassen ikke kommer nærmere elva enn nødvendig. 
Dette gjelder spesielt den nordlige delen hvor selve parkeringsanlegget (herunder fylling) vil bli 
liggende kun ca. 20 m fra elva. Videre bør turstien begrenses mest mulig og legges over naturlig 
terreng. Det anbefales at bekken legges i ytterkant fylling fram til dagens utløp i stedet for å å føres 
rett ut i elva ved profil 850. 
 
Anmodningen om å begrense parkeringsarealet til det som er absolutt nødvendig gjelder også for 
parkeringen ved profil 4950. På denne måten vil også turveien kunne trekkes lenger anna elva.  
 
Utfylling ved Rausteinbekken: 
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Ved Rausteinbekken er det særdeles trangt mellom jernbanen og Lønselva. Her må veien legges på 
fylling i elva i ca. 100 m lengde. Selv om steinfylling er mer plasskrevende, foretrekkes dette framfor 
mur. 
 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

1. Bane NOR har påtatt seg byggherreansvar og ansvar for nødvendige planavklaringer for 
etablering dobbelsidig gjerde langs jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. 
Planforslaget for E6 Sørelva – Viskis vil derfor ikke bli utvidet til å omfatte gjerde langs 
jernbanen. 

2. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdigstilt før 
anleggsarbeidet på E6 blir satt i gang 

3. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at reindriftas flyttleier skal være 
godkjent og omlagt før anleggsarbeidet på E6 og med gjerdet langs jernbanen settes i gang. 
Det er også presisert at Statens vegvesen som tiltakshaver er ansvarlig for å søke om 
godkjenning av omlegging av flyttleiene. 

4. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at det skal være inngått en avtale med 
Saltfjellet reinbeitedistrikt før byggearbeidene på E6 kan ta til. 

5. Riggområde #17 ved profil 4150 er tatt ut av planforslaget. 
6. Endringsforslaget sendes til Fylkesmannen i Nordland til uttalelse. 
7. Anleggs- og riggområde LNFR1 # 8: Det er behov for et anleggs- og riggområde for 

mellomlagring av masser i byggeperioden. Alternative steder er vanskelig å finne. Vi er derfor 
interessert i å beholde dette området som planlagt.  

 

Miljø- og naturverdier 
- LNFR1 #1, anleggs- og riggområde. Redusert størrelse, østlige grensen er trukket ca. 25 m 

unna Lønselva. 
- LNFR1 #3, anleggs- og riggområde. Redusert størrelse. Østlige grensen trukket ca. 10 m unna 

Lønselva. 
- o_SPA1, parkeringsplass. Utformingen er endret slik at avstanden til Lønselva er økt mens 

kapasiteten er beholdt. 
- Vi velger å opprettholde vårt forslag om å føre bekken rett ut i elva ved profil 850 i stedet for 

å legge den i ytterkant fylling fram til dagens utløp fordi dette krever sprengning av nytt 
bekkeleie i ca. 200 m lengde.  

- Ved Rausteinbekken er utfyllingen i Lønselva planlagt med steinfylling. 
- Ved parkeringsplassen ved profil 4 950 er det gjort følgende endringer:  

o Endret utforming av selve parkeringsplassen gjør at avstanden til Lønselva er økt med 
ca. 8 m.  

o Turveg o_GTD3 er kuttet like øst for undergangen. Herfra vil det bli kun en gruslagt, 
terrengtilpasset sti med bredde 1,0 – 1,5 m bredde videre fram til gangbrua over 
Lønselva. Tiltaket skal ta hensyn til eksisterende skogsbelte mot elva og helst unngå 
felling av furutrær. 
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3.1.2 Fylkesmannen i Nordland (tilbaketrekking av innsigelse)  

Fylkesmannen vurderer at endringsforslaget imøtekommer innsigelsen vi fremmet av hensyn til 
reindriftens flytt- og trekkleier. Hvis planforslaget blir vedtatt med de endringene som er skissert, vil 
grunnlaget for innsigelsen ikke lenger være til stede. Planen kan da egengodkjennes.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 
I og med at innsigelsen trekkes tilbake, vil planforslaget med de endringer som det vises til, bli 
oversendt kommunen til endelig vedtak. 
 

3.1.3 Bane NOR.  

1. Nærføring med jernbanen 
Ny veg blir liggende ca. 15 m unna jernbanen. Det er viktig at det ivaretas tilstrekkelige 
arealer og adkomstmulighet for gjennomføring av drift og vedlikehold eller tiltak i tilknytning 
til jernbanen både i anleggsfasen og permanent situasjon.  
Jernbanens byggegrense er 30 m, og Bane NOR kan fastsette vilkår for tillatelse til tiltak 
innenfor denne grensen. 
 

2. Sikring mot jernbanespor 
Statens vegvesen sin ROS-analyse konkluderer med rød faregrad for tema jernbane, og det 
framgår at det er mulig at kjøretøy kan kjøre utfor vegen og treffe jernbanesporet. Ved rød 
konsekvenskategori er det krav om risikoreduserende tiltak. Som avbøtende tiltak er det 
foreslått sikring av jernbanen med rekkverk eller annen barriere.  
Det er flytt- og trekklei for rein i området med nærføring jernbane/veg. Bane NOR kan heller 
ikke akseptere tiltak som medfører forverring i situasjonen for rein mot jernbanesporet uten 
at det stilles krav om sikkerhetstiltak. Det kreves derfor viltgjerde mellom veg og jernbanen. 
Det er konflikt mellom hensynsone for flyttlei og behovet for å etablere rekkverk/barriere 
mellom jernbane og veg. Det bes om at Statens vegvesen gjennom planforslaget avklarer 
hvordan dette skal løses.  
 

3. Naturfare 
Det framgår av reviderte plandokumenter at skråningsutslag for skjøring og fylling til ny veg 
vil treffe jernbanefyllingen noen steder. Planmaterialet og geoteknisk notat er generelt tynt 
når det gjelder beskrivelse av grunnforhold og vurderinger av konsekvenser og tiltak. Bane 
NOR vil ikke tillate inngrep i jernbanene fyllinger eller andre tiltak som kan utsette jernbanen 
for økt fare for flom-, erosjons-, setnings- og/eller skredskader. 
 

4. Anleggsperioden 
Den trange arealsituasjonen gir begrenset areal for anleggsgjennomføring, trafikkavvikling og 
sikring av jernbanens arealbehov for drift og vedlikehold og eventuelle risikoreduserende 
tiltak. Anleggsperioden må ikke begrense jernbanens framkommelighet og sikkerhet. 
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5. Snørydding 
Snørydding langs jernbanen må hensyntas ved utbyggingen, da det i dag skuffes snø fra 
jernbanen til veien. Dette er en uheldig situasjon, og det bør redegjøres hvordan dette skal 
løses. 
 

6. Bestemmelsene 
Forslagsstiller har i reviderte dokumenter tatt inn en ny bestemmelse som angir at alle 
planlagte tiltak skal gjennomføres uten at jernbanens infrastruktur blir skadet eller at 
jernbanedriften blir påført vesentlig ulempe. Vi mener at bestemmelsen er lite presis og at 
vanskelig å følge opp. Bestemmelsen bør endres for å sikre jernbanen på en mer entydig 
måte. Bestemmelsen om veglovens krav til byggegrense for veg bør også vise til byggegrense 
for jernbanen, eventuelt tas ut. 
 

7. Bane NOR som grunneier.  
Det gjøres oppmerksom på at på denne strekningen har Bane NORs eiendom fiktive grenser i 
matrikkelen. Dersom prosjektet fører til grunnerverv fra Bane NOR er det konduktørkartene 
som gjelder. Disse kan fås ved henvendelse til Bane NOR eiendom. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

1. Nærføring med jernbanen 
Det vil i samarbeid med Bane NOR bli ivaretatt tilstrekkelige arealer og adkomstmuligheter 
for gjennomføring av drift og vedlikehold eller tiltak i tilknytning til jernbanen både i 
anleggsfasen og permanent situasjon.  
 

2. Sikring mot jernbanespor 
Når gjerdet langs jernbanen kommer på plass, vil nødvendig sikring mot jernbanesporet 
kunne gjøres med f.eks. rekkverk i og med at man ikke lenger trengs å ta hensyn til 
reindriftens flyttleier som blir stengt. Endelig omfang og type sikring vil bli avgjort i samarbeid 
med Bane NOR. 
 

3. Naturfare 
Det er utført en rekke grunnundersøkelser mellom profil 0-2300, disse viser morenemasser og 
vegen vurderes som stabil. På grunn av de faste massene i området (morene) vurderes ikke 
setninger som et problem.   
På deler av strekningen er ny E6 planlagt i nærhet til jernbanen spesielt mellom profil 0-2300. 
Terrenget i dette område heller noe og jernbanen ligger noe høyere eller på samme høyde 
som ny E6.  
Mellom profil 0-1330 er ny veg planlagt på nivå med eksisterende veg eller på fylling, for noen 
profiler treffer skråningsutslaget til ny veg jernbanefyllingen. Dette påvirker ikke jernbanens 
stabilitet negativt. 
Mellom profil 1330-1570 skjærer ny vegfylling inn i jernbanefyllingen. Skjæringen varierer fra 
0-2 meter i høyde og avstanden fra skjæringstopp til spormidt er minst 6 meter. Skjæringen 
legges med helning 1:2. Dette vurderes ikke å påvirke jernbanens stabilitet da grunnen består 
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av faste masser og det er god avstand til jernbanen, samt at helning 1:2 er en stabil helning 
for jernbanens fylling. 
Mellom profil 1580-2300 planlegges ny veg på fylling, alternativt i skjæring i eksisterende 
terreng (ikke jernbanefylling). Derfor påvirkes ikke jernbanens stabilitet.  

 
4. Anleggsperioden 

Bygging av ny E6 medfører tiltak innenfor jernbanens byggegrense slik den er definert i 
Jernbanelovens §10. Reguleringsplanens begrensning (inngrepsgrense) definerer de ytre 
rammene for tiltak i forbindelse med bygging av ny E6. Bygging av ny E6 skal ikke hindre eller 
legge begrensninger på togfremføringen på Nordlandsbanen. 
 
Der reguleringsplanens inngrepsgrense ligger nærmere enn 30 m fra spormidt (jernbanens 
byggegrense) skal prosjektering og gjennomføring av tiltak skje i samråd med Bane NOR. 
Sammen med Bane NOR skal det fastsettes hvilke strukturelle og administrative tiltak som 
skal iverksettes for å sikre togframføringen i anleggsperioden for bygging av ny E6. 
Strukturelle tiltak kan være etablering av sikkerhetsgjerde mot jernbanen, etablering av 
provisoriske rekkverk mellom jernbane og veg etc. Administrative tiltak kan være 
bestemmelser om sporvisitasjon før og etter utførte arbeidsoperasjoner, bruk av 
sikkerhetsmann, sikkerhetsopplæring, utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer etc. 
Rutiner for gjennomføring av sprengningsarbeider vurderes særskilt. 
 
Rigg- og anleggsområder innenfor jernbanens byggegrense vil nyttes til mellomlagring av 
masser og midlertidig trafikkavvikling. Rigg- og anleggsområdene innenfor byggegrensen vil 
ikke benyttes til etablering midlertidige bygninger eller knusing og sortering av masser.  
Eksisterende E6 vil trafikkeres inntil trafikken flyttes over på interimsveg eller ny E6.  

Ved behov for bygging av interimsveger i anleggsperioden skal disse ikke etableres nærmere 
enn jernbanens oppgitte minsteavstand, med unntak av de tilfeller dette skjer etter avtale 
med Bane NOR. Eksisterende E6 er i denne sammenheng ingen interimsveg.  

5. Snørydding 
Snøryddingen langs jernbanen blir hensyntatt ved at avstanden til vegen økes betraktelig. 
 

6. Bestemmelsene 
Ordet «vesentlig» er tatt ut av bestemmelsen. Bestemmelsen om veglovens krav til 
byggegrense for veg er også tatt ut. 
 

7. Bane NOR som grunneier.  
Ved nødvendig grunnerverv fra Bane NOR vil Bane NOR eiendom bli kontaktet. 
 

Viltgjerde langs jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. 
I ettertid er det bestemt at det skal etableres et dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen mellom 
Sørelva og Lønsdal stasjon som avbøtende tiltak mot dyrepåkjørsler på jernbanen. Bane NOR har 
byggherreansvar og ansvar for planprosessen for dette tiltaket. Gjerdet skal være på plass før 
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anleggsarbeidet på E6 kan ta til. Dersom vegbyggingen kommer i konflikt med gjerdet, må Bane NOR 
og Statens vegvesen i samarbeide finne en løsning. 

 

3.1.4 Statskog SF 

Statskog er særlig opptatt av to forhold i denne planen: 

• Forholdet til allmennhetens muligheter for å fortsatt kunne nyte områdene øst og vest for E6 
til rekreasjon og friluftsliv 

• Kapasitet og plassering av parkeringsplasser for eksisterende hytter og potensielt nye hytter 
 

Statskog er fornøyd med at det planlegges større parkeringsplasser i tilknytning til de to eksisterende 
gangbruene over Lønselva. Det er meget viktig at det etableres tilstrekkelig med parkeringsplasser på 
disse to stedene samt ved Viskis bru. Det er også meget bra at det tas sikte på å etablere planfri 
fotgjengerkryssing av E6 nord for kryss til Lønsdal stasjon. 

Hensynet til parkering for hytteeierne er mer komplisert. Størst utfordring er det vinterstid fordi 
færre parkeringsplasser er tilgjengelig. Parkeringsplasser og avkjørsler bør plasseres slik at de dekker 
hytteeiernes behov. Antall planlagte parkeringsplasser for hytteeiere synes å være for lavt. På de 4 
parkeringsplassene som er primært tiltenkt hytteeierne er det planlagt i alt kun ca. 50 plasser. Skal 
man legge til grunn 1,5 parkeringsplass pr. hytte så burde tallet vært 100 - 120. Det er også aktuelt 
med erstatningstomter for hytteeiere som får sine nåværende hytter innløst. Total kan det dreie seg 
om 15 – 20 tomter som en fortetning i eksisterende hyttefelt i området Lønsdal 2/Dypen. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Etter perioden med høring og offentlig ettersyn foreslås det etablert følgende parkeringsplasser:  

Parkeringsplasser primært for hytteeiere:  

- f_SPA9 ved profil 3 265 venstre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 38 
personbilenheter  

- f_SPA8 ved profil 4 030 venstre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 18 
personbilenheter 

- f_SPA7 ved profil 5 450 venstre side ved avkjørsel mellom ny E6 og eksisterende E6: Foreslått 
utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 30 personbilenheter 

- f_SPA6 ved profil 6 285 venstre side: Eksisterende parkeringsplass. Kapasitet ca. 10 
personbilenheter 

Til sammen vil dette gi mer enn en fordobling av kapasiteten for hytteparkering med ca. 96 
personbilenheter, en økning på ca. 56 enheter. 

Offentlige parkeringsplasser: 

- o_SPA1 ved profil 900 høyre side (ved gangbru over Lønselva): Foreslått utvidelse av 
kapasitet fra ca. 40 til ca. 43 personbilenheter 

- o_SPA2 ved profil 1 885 høyre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 33 
personbilenheter 
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- o_SPA6 ved profil 2 150 venstre side: Ny parkeringsplass ved avkjørsel mellom ny E6 og 
eksisterende E6: Kapasitet ca. 28 personbilenheter 

- o_SPA3 ved profil 3 035 høyre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 25 til ca. 50 
personbilenheter 

- o_SPA4 ved profil 4 930 høyre side: Kapasitet ca. 40 personbilenheter 
- o_SPA5 ved profil 8 350 høyre side (ved Viskis): Kapasitet ca. 10 personbilenheter 

Dette gir en ny kapasitet på ca. 204 personbilenheter, en økning på ca. 79 enheter. 

Til sammen gir dette en kapasitet på ca. 300 personbilenheter, en økning på ca. 135 enheter. 

Stopplommer:  

Det er planlagt nye stopplommer ved profil 2 100 venstre side, profil 3 060 høyre side, profil 3 270 
venstre side, profil 3 970 venstre side og profil 5 430 venstre side. 

 

3.1.5 Sametinget 

Befaringen i 2014 ga ingen funn, og etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke 
se at det er fare for at det omsøkte området kommer i konflikt med automatisk freda, samiske 
kulturminner. Skulle det likevel under arbeid i marken, oppdages gjenstander eller andre spor som 
tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes sametinget og 
fylkeskommunen omgående. Det forutsettes at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Sametingets merknad tas til etterretning. 

 

3.1.6 Nordland fylkeskommune 

Planfaglig:  
Utfylling i elv: Ved Rausteinbekken hvor det kreves en ca. 100 m lang utfylling i Lønselva, bes det om 
at det settes inn nødvendige tiltak for å minimalisere tilslamming av elva i byggeperioden. De samme 
hensyn må tas ved bygging av interimsbru og ny bru ved Viskisbekken.  
 
Friluftsliv: Hensynet til friluftsliv synes å være godt ivaretatt med parkeringsplasser og planskilt 
fotgjengerkryssing ved Lønsdal. De mange hytteeiernes behov for parkering synes godt ivaretatt. 
 
Landskap: Fylkeskommunen ber Statens vegvesen følge opp intensjonen med bruk av stedegne trær 
der tilplanting blir aktuelt. Det bes også om at noe vegetasjon inn mot vegen bevares slik at vegen 
ikke vil framstå som unødig naken og monoton også i driftsfasen. 
 
Kulturminnefaglig: 
Mellom profil 2850 og 3050 finnes spor etter et leirområde med tilknytning til byggingen av 
jernbanen over Saltfjellet under andre verdenskrig. Leiren ble benyttet først av den norske 
Arbeidstjenesten og seinere ble den krigsfangeleir for sovjetiske krigsfanger. 
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Nord for hytteeiendommen gnr. 76/29, på vestsiden av E6, finnes en rekke strukturer i tilknytning til 
Lager Dypen (boligbrakke, uthus, lysaggregat mv) og i sørvestre del av gnr. 76/1/101 finnes 
grunnmuren etter kjøkkenbrakka. Fylkeskommunen forutsetter at strukturene på vestsiden av E6 
ikke blir berørt av tiltaket. Det bør tas inn en bestemmelse om at muren etter kjøkkenbrakka skal 
gjerdes inn i anleggsperioden for å unngå skade. 
Av selve krigsfangeleiren finnes det nesten ingen spor tilbake, bare noen fragmenter etter 
Nissenbrakker og ovner. Fylkeskommunen har som regional kulturmyndighet ingen vesentlig 
merknad til at fangeleirområdet nå går tapt. 
 
Det bes om at det tas inn et punkt i bestemmelsene om at restene etter den krigssprengte brua ved 
Viskis skal bevares for ettertiden og sikres i anleggsperioden. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Planfaglig:  
Det vil bli tatt hensyn til planfaglige krav fra fylkeskommunen.  

Kulturminnefaglig: 
Det er tatt inn en ny planbestemmelse: «2.5 Krigsminner (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 6): 
I anleggsfasen skal muren etter kjøkkenbrakke ved profil 2 900 gjerdes inn for å unngå skade.  
Restene etter den krigssprengte brua ved Viskis skal bevares og sikres mot skade i anleggsperioden.» 
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3.2 Merknader fra private  

 

3.2.1 Arnt Knutsen 

 
1. Hytta ligger så vidt utenfor rød støysone med forventet støynivå på ca. 63 dBA. Kan heller 

ikke se at avstanden fra ny E6 øker. Likevel er ikke hytta vurdert sammen med de 19 som 
nevnes i forhold til eventuell innløsning 

2. Det skal bygges ny parkeringsplass rett sør for hytta. Hvor langt fra hytta er 
parkeringsplassen planlagt? 

3. Jeg har en brønn ca. 30 m sør for hytta. Slik jeg ser det vil denne bli påvirket av planlagt 
parkeringsplass. Hvordan løses dette? 

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

1. Støybelastning er et av kriteriene som vurderes i sammenheng med berørt bebyggelse. Andre 
kriterier er beliggenhet, om ny veg kommer nærmere bygningen, adkomstforhold og 
parkering. Hytta er støybelastet i dag, og vil noe økt støy ved utbedring av vegen. Dette 
skyldes blant annet økt kjørehastighet på ny veg. I forhold til eiendommen 76/1/176 vil ny 
vegkant bli liggende omtrent i samme avstand fra hytta som i dag, ca. 30 m. Adkomst- og 
parkeringsforholdene vurderes som gode, med ny parkeringsplass 40 – 45 fra fra hytta. Hytta 
vil få en beliggenhet som etter vår oppfatning gjør at den kan bli stående. Det vil i så fall 
tilbudt støyskjerming av uteplass i tilknytning til selve hytta.  

2. Ny parkeringsplass er antydet 40 – 45 m fra hytta. 
3. Dersom vegbyggingen ødelegger eller forringer vannforsyning så vil dette bli erstattet. Alle 

brønner vil bli registrert før vegbyggingen tar til.  
 

 

3.2.2 Georg De Besche 

Etablering av nye parkeringsplasser ved hengebruene og at det foreslås undergang ved hengebru i 
nord ses på som gode forslag. 
 
Antallet hytter som blir innløst er ikke kjent, men antall parkeringsplasser må vurderes etter antallet 
hytter som blir igjen. Det bør også vises hvilke hytter de enkelte parkeringsplassene er ment å 
betjene. Det syns også som de viste parkeringsplassene ikke har den nødvendige størrelse til å 
betjene de hytter som naturlig vil benytte parkeringen.  
 
Planforslaget legger opp til mye parkering langs eksisterende E6, men hytteeierne er lite tjent med 
dette på grunn av mye vedlikehold. Det foreslås derfor at det etableres større parkeringsplasser ved 
de to viste avkjørslene til eksisterende E6. Dette vil lette snøbrøytingen for hytteforeningen. Det 
foreslås også å beholde asfalten på eksisterende E6, dette vil blant annet føre til bedre tilrettelegging 
for syklister. 
 
Det legges opp til at hytteeierne skal sørge for drift og vedlikehold av parkeringsplasser og 
adkomstveger, samtidig som plassene skal være åpne for alle. Vi mener at parkeringsplasser for 
hytteeiere må kunne forbeholdes disse så lenge Statens vegvesen ikke vil drifte og vedlikeholde 
disse. 
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Det gjøres også oppmerksom på fotgjengerkryssing av E6 i forbindelse med turgåing. Det antas at 
mest utsatt vil kryssingen ved avkjørsel til Saltfjell reinprodukter være. Det legges opp til 90 km/t på 
hele strekningen, men vi mener det må benyttes variabel skilting for helg og høytider da det er mest 
folk på hyttene. 
  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

Etter perioden med høring og offentlig ettersyn foreslås det etablert følgende parkeringsplasser:  

Parkeringsplasser primært for hytteeiere:  
- f_SPA9 ved profil 3 265 venstre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 38 

personbilenheter  
- f_SPA8 ved profil 4 030 venstre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 18 

personbilenheter 
- f_SPA7 ved profil 5 450 venstre side ved avkjørsel mellom ny E6 og eksisterende E6: Foreslått 

utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 30 personbilenheter 
- f_SPA6 ved profil 6 285 venstre side: Eksisterende parkeringsplass. Kapasitet ca. 10 

personbilenheter 

Til sammen vil dette gi en fordobling av kapasiteten for hytteparkering med ca. 96 personbilenheter, 
en økning på ca. 56 enheter. 

Offentlige parkeringsplasser: 
- o_SPA1 ved profil 900 høyre side (ved gangbru over Lønselva): Foreslått utvidelse av 

kapasitet fra ca. 40 til ca. 43 personbilenheter 
- o_SPA2 ved profil 1 885 høyre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 10 til ca. 33 

personbilenheter 
- o_SPA6 ved profil 2 150 venstre side: Ny parkeringsplass ved avkjørsel mellom ny E6 og 

eksisterende E6: Kapasitet ca. 28 personbilenheter 
- o_SPA3 ved profil 3 035 høyre side: Foreslått utvidelse av kapasitet fra ca. 25 til ca. 50 

personbilenheter 
- o_SPA4 ved profil 4 930 høyre side: Kapasitet ca. 40 personbilenheter 
- o_SPA5 ved profil 8 350 høyre side (ved Viskis): Kapasitet ca. 10 personbilenheter 

Til sammen vil dette gi en kapasitet på ca. 204 personbilenheter, en økning på ca. 79 enheter. 

Stopplommer:  
Det er planlagt nye stopplommer ved profil 2 100 venstre side, profil 3 060 høyre side, profil 3 270 
venstre side, profil 3 970 venstre side og profil 5 430 venstre side. 

 

3.2.3 Finn Borkamo 

Jeg vil gjerne at min hytte på gnr. 76/1/70 skal bli innløst snarest. Med tanke på eventuell riving av 
hytta før den nye vegen kommer. Etter takst av Statens vegvesen. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 

Midler til innløsning av eiendommer kommer normalt ikke før det enkelte prosjektet får midler til 
bygging. I dette tilfelle er det høyst usikkert når dette kan skje. 

 
 

3.2.4 John Egil Johansen 

Merknad datert 22.05.2019 
Det er i planforslaget inntegnet to alternative løsninger for omlegging av avkjørsel til eiendommen 
gnr. 76, bnr. 30. Begge disse alternativene innebærer vesentlige ulemper og problemer. 
 
Alternativet lengst i sør går rett forbi inngangspartiet og over septiktank. Videre går den over jordet 
hvor det hvert år er store vannansamlinger som vil gjøre veien oversvømmet og nærmest ubrukelig. 
 
Alternativet lengst mot nord går gjennom gårdstunet og skaper uheldige brukskonsekvenser for 
gården. Videre følger den samme trasé som det andre alternativet over jordet hvor det hvert år er 
store vannansamlinger som vil gjøre veien oversvømmet og nærmest ubrukelig. 
  
Den beste løsningen vil være å legge veien slik skissert med rødt på vedlagte kartskisse. Selv om 
dette området er tenkt brukt I anleggsperioden, burde det likevel være fullt mulig å etablere 
adkomstveg her. Med denne løsningen unngås alle påpekte uheldige konsekvenser med 
planforslagets alternativer for ny adkomstveg. 
 
Merknad datert 18.11.2019 
Viser til samtaler og besøk i Dypen angående ny adkomstvei. Vi ønsker nå alternativ 1, den korteste 
veien.  
Det må lages snuplass i nærheten av huset da septikbilen må ha en plass å snu. Veien berører også 
septiktanken, så avløpet må flyttes. En lyspåle må muligens også flyttes. Det blir også behov for 2 
stikkrenner for håndtering av overflatevann.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Til merknad datert 18.11.2019: 
Alternativet som nå ønskes for ny adkomstveg, er foreslått som ny adkomstveg til eiendommen. 
Statens vegvesen vil bekoste nødvendige tiltak som må gjennomføres på eiendommen som en følge 
av dette.  
 

3.2.5 Liv Johansen og Erlann Eldorsen 

Gjelder eiendommen gnr. 76/26, beliggende inntil fv. 511 i Lønsdal. Hytta ligger også rimelig nær E6.  
Det ønskes støyskjerming. Det er mye støy både fra E6 og fra fylkesveien. 
Den planlagte gangstien til undergang under E6 er plassert slik at den kommer veldig nært tomta vår 
som allerede ligger inneklemt mellom E6 og fv. 511. Det bes derfor om at gangstien flyttes så langt 
nordover og dermed så langt unna tomta vår som mulig. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Hytta ligger i beregnet gul sone med tanke på vegtrafikkstøy. Dette betyr at den skal utredes for 
støytiltak i neste planfase, byggeplan/konkurransegrunnlag. I dette området ligger bebyggelsen for 
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spredt til at det er aktuelt å sette opp støyskjermer langs veg. Aktuelt støytiltak vil derfor mest 
sannsynlig være lokal skjerming av uteplass i tilknytning til hytta. 
 Den planlagte undergangen på E6 er plassert for å oppnå tilstrekkelig innvendig høyde, og den 
tilhørende gangvegen er lagt for å få den kortest mulig. Det understrekes at det kun er tale om en 
gangveg og en undergang for fotgjengere og syklister, motorisert ferdsel vil ikke være tillatt. 
 

3.2.6 Magne Franing 

Vannforsyning: 
Hytta har vannforsyning året rundt fra egen brønn. Frykter at arbeidet med ny veg kan ødelegge 
tilsiget og vannkvaliteten i brønnen.  
 
Støy: 
Frykter at vegtrafikkstøyen kan bli verre enn det som beregningene viser. Støyreduserende tiltak i 
form av f.eks. tett rekkverk bør vurderes da dette antas å gi en betydelig støyreduserende effekt. 
Eksisterende skog utenfor vegfylling må beholdes. Kjørehastighet gjennom hytte- og boligfelt må 
reduseres. 
 
 
 
Parkering: 
Det er foreslått at ca. 1,15 km av eksisterende E6 kan benyttes til parkering, men at den skal smales 
inn og asfalt fjernes. Dette kan virke gunstig for sommerparkering, men det antas at veien vil gro 
igjen og at veibanen vil forringes. Planlagte parkeringsplasser fører til lenger vintervei. Hva med 
brøyting om vinteren på grunn av nær beliggenhet til ny E6? Det fryktes at dette vil medføre at 
hytteeiere på vestsiden av E6 vil parkere på planlagte parkeringsplasser på østsiden av E6. 
 
Avkjørsler: 
I dag er det 22-24 parkeringslommer og avkjørsler mellom de to gangbruene over Lønselva. Tror ikke 
ulykkene som har skjedd på strekningen har noen sammenheng med antall avkjørsler/ 
parkeringslommer. Selv om det tilrettelegges for 90 km/t, bør det være rom for 1-2 avkjørsler i tillegg 
til det antall som er foreslått. 
 
Skiløype: 
Fast skitrasé gjennom mange år blir påvirket av ny veg. Sett i forhold til parkering for turgåere, hytter 
etc. bør det bygges parkeringsplass på vestsiden av vegen  
 
Annet: 

- Det må være mulig å parkere og ha adkomst til hyttene også i byggeperioden. Ny 
parkeringsplass må etableres før eksisterende fjernes 

- Parkeringsplassene ved de to gangbruene må brøytes om vinteren da områdene benyttes 
året rundt 

- Hva vil skje med kulverten om vinteren? 
- Alle parkeringsplassene må asfalteres og være åpne for alle, ikke bare for hytteeiere. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 

Vannforsyning: 
Før anleggsarbeidet tar til vil alle private brønner bli registrert. Dersom anleggsarbeidene berører 
brønnene og forringer vannkvaliteten, vil dette bli kompensert. 
 
Støy: 
Hytta ligger i beregnet grønn sone med tanke på vegtrafikkstøy. Dette betyr at den i utgangspunktet 
ikke skal utredes for støytiltak i neste planfase, byggeplan/konkurransegrunnlag.  
 
Parkering: 
Det er planlagt to nye parkeringsplasser på vestsiden av E6 for å dekke behovet for parkering for 
hytteeiere på vestsiden. 
 
Avkjørsler: 
Det er ikke rom for flere avkjørsler på strekningen ved en fartsgrense på 90 km/t. 
 
Skiløype: 
Det er planlagt to nye parkeringsplasser på vestsiden av vegen, ved profil 2150 og profil 3550. 
 

Annet: 

- Parkering og adkomst til hyttene vil bli forsøkt opprettholdt også i byggeperioden. 
Omlegginger og endringer i forhold til eksisterende situasjon må likevel påregnes. 

- Parkeringsplasser i tilknytning til gangbruene over Lønselva vil bli brøytet dersom det viser 
seg at behovet er til stede. 

- Det tas ikke sikte på brøyting av gangveg/kulvert og gangsti. 
- Alle offentlige parkeringsplasser vil være åpne for alle. Det er ikke tatt stilling til om plassene 

skal asfalteres. 

 

3.2.7 Olav Evensen 

Gjelder eiendommen gnr. 76/1/49. Hytta er ikke i kategori 1, 2 eller 3 jf. planforslaget, men berøres 
når det gjelder helårig adkomst og parkering. I dag parkerer vi på motsatt side av E6, på 
parkeringsplassen som ble anlagt etter ras ved jernbanen. Planforslaget legger opp til at 
parkeringsplassene bør plasseres på samme side av vegen som hyttene, i dette tilfelle er den lagt ved 
ca. profil 3 035. Parkeringsplassen, som er definert som offentlig, vil være parkering for hytteeierne 
mellom profil 2000 og 3000.  

• Det er planlagt adkomstveg fra parkeringsplassen og sørover. Det bes om at det også 
anlegges adkomstveg fra parkeringsplassen nordover i terrenget fram til profil 3265. Dette 
for å sikre trygg adkomst også for hyttene lengst nord i dette området, spesielt om våren da 
myra øst for parkeringsplassen er svært våt. 

• Det er urimelig at parkeringsplassen skal være i offentlig eie uten at Statens vegvesen har 
ansvaret for brøyting og annet vedlikehold. Det er lite forsvarlig å legge ansvaret for brøyting 
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på private der vi får en veg med skiltet hastighet 90 km/t og med 25 % andel tunge kjøretøy. 
Statens vegvesen bør i det minste brøyte nedkjørsel til parkeringsplassen. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

• En kjørbar adkomstveg fra parkeringsplassen mot nord vil medføre store terrenginngrep i 
form av fylling da det er opp mot 10 m høydeforskjell mellom parkeringsplassen og terrenget 
mot nord. Et slikt tiltak er derfor ikke foreslått. 
  

 

3.2.8 Randi Taarneby Kuhmunen 

Det er et stort behov for en gangsti parallelt med E6 fra kryss til Saltfjellet hotell/Lønsdal stasjon og 
sørover til avkjørsel til Saltfjell reinprodukter, lengde ca. 600 m. Slik det er i dag er det farlig å ferdes 
etter vegen, med høy fartsgrense og uoversiktlig bakketopp. Det er mange som går etter veien på 
denne strekningen, og som vil kunne dra nytte av en gangsti som et alternativ til E6. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Den aktuelle strekningen er ca. 800 m lang. Planforslaget legger opp til bygging av en ca. 250 m lang 
kjørbar adkomstveg parallelt med E6 ca. sørover fra kryss E6/fv. 511. Hensikten med denne vegen er 
å forenkle adkomsten til hytter i området. Vegen er foreslått forlenget ca. 150 m sørover til ei hytte 
slik at totallengden nå blir 400 m. Videre sørover mot Saltfjell reinprodukter (lengde ca. 400 m) blir 
terrenget mer krevende. Alternativet på denne strekningen kan være å tilrettelegge for en enkel 
gangsti som følger terrenget. 
 

3.2.9 Ristin Margareta Mortensson  

Merknad på vegne av grunneier Henrik Omma. Ønsker å bli holdt løpende orientert om 
planleggingen. Vi har vannkilde på vestsiden av vegen, og vi er bekymret hvordan arbeid med ny E6 
vil påvirke denne.  

• Planlagt parkeringsplass vil komme i konflikt med vannkilden. Det forutsettes at utbygger 
sørger for, og bekoster ny vannforsyning til eiendommen.  

• Planforslaget viser ny innkjørsel til eiendommen. Det forutsettes at utbygger sørger for, og 
bekoster ny adkomst til eiendommen. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Statens vegvesen vil før anleggsstart registrere alle eksisterende vannkilder. Dersom disse blir 
ødelagt eller forringet, vil Statens vegvesen bekoste ny vannforsyning.  

• Statens vegvesen vil bekoste ny adkomst til eiendommen. 
 

3.2.10 Rune Thuv 

Hytta ble oppført 1960/61 og har hatt avkjørsel til parkeringsplass for 3-4 biler, ved ca. profil 4 425. 
Ser at det i planforslaget ikke er regulert inn avkjørsel fra ny E6 til parkeringsplassen.  
Det er i dag en liten parkeringsplass ved ca. profil 4 550. Denne parkeringsplassen er imidlertid 
ubrukelig for oss da det ligger et bløtt myrområde mellom plassene.  
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Ser at det planlegges tilførselsvei fra kryssset til Lønsdal stasjon og sørover på vestsiden av E6 fram til 
parkeringsplassen ved profil 4 550. Det bes derfor om at denne veien forlenges sørover fram til 
parkeringsplassen ved ca. profil 4 425. 

Det bemerkes følgende: 
• Vår avkjørsel er i konflikt med planen 
• Støy øker betraktelig med høyere fart 
• Det vil bli vanskeligere/mer tungvint adkomst og parkering. 

Det bes derfor om følgende: 
1. Tilførselsvei forlenges fra profil 4 550 til 4 425 
2. Støyskjerming av eiendommen vurderes 
3. Hytta innløses av Statens vegvesen. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
1. Adkomstvegen foreslås forlenget fram til ca. profil 4 400, slik at hytta kan nås med bil. 
2. Hytta ligger i gul støysone, det vil si med en støybelastning 55 – 65 dBA. Beregnet støy ved 

fasade er 61,3 dBA ved dagens situasjon og 62,5 dBA etter utbedring av vegen med 90 km/t. 
Alle hytter som ligger innenfor rød eller gul sone skal utredes for støytiltak i videre 
planlegging. Mest sannsynlig vil det dreie seg om en skjerming av uteplass i tilknytning til 
hytta. 

3. Det foreligger ingen planer om innløsning av hytta.  
 

3.2.11 Torbjørn Søfting 

Vi har tidligere fått godkjent avkjørsel fra E6 fra Statens vegvesen til eiendommen gnr. 76 bnr. 24. 
Eiere er Merethe Tømmerås og Torbjørn Søfting. Godkjenningen gjelder fram til eierskifte finner 
sted. Adkomstveg fra avkjørsel og fram til hytta er godkjent av Statskog. Det bes om at vegen 
inntegnes på kartblad C106 og at reguleringsgrensen omfatter vegen helt opp til 
hyttetomten/eiendomsgrensen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
Adkomstvegen videre til hytta er ferdigbygget og det er derfor ikke behov for regulering av denne. 
Selve avkjørselen foreslås justert og tilpasset utvidet parkeringsplass. 
 

3.2.12 Åge Hultgren 

Som en av to hytteeiere på vestsidene av jernbanen ønsker jeg å komme med følgende merknader til 
planforslaget: 

• Det mest kritiske punktet er mellom E6 og jernbanen er ved Rausteinbekken 
• Forslaget om å legge veien 8-10 m mot elva, støttes. 
• Ny parkering som flyttes 100-150 m mot nord, støttes 
• Det er to hytter som ligger på vestsiden av jernbanen. Disse må sikres en trygg overgang av 

både vei og jernbane. 
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Kommentar fra Statens vegvesen: 
Planforslaget legger opp til at eksisterende parkeringsplass ved profil ca. 1750, Rausteinbekken, 
forsvinner og erstattes av planlagte parkeringsplasser ved ca. profil 1900 (på østsiden av E6) og ved 
ca. profil 2150 (på vestsiden av E6).  
 
Vi forstår det slik at adkomsten til hyttene som ligger på vestsiden av jernbanen, hovedsakelig skjer 
via plankryssing av jernbanen. Så vidt vi vet finnes ikke godkjente planoverganger i dette området, og 
slik ferdsel over sporet er da visstnok forbudt. Eventuelle spørsmål om kryssing av jernbanen må tas 
opp med Bane NOR.  
 
Nå tas det imidlertid sikte på å få etablert et dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen også mellom 
Sørelva og Lønsdal stasjon. Hensikten er å forhindre togpåkjørsler av vilt og tamrein. Bane NOR vil ha 
byggherreansvar og ansvar for nødvendige planavklaringer. Gjerdet skal være kommet på plass før 
byggestart på E6. Statens vegvesen vil bidra økonomisk til tiltaket.  

 

3.2.13 Åke Sandberg 

Gjelder eiendommen gnr. 76, bnr. 1, fnr. 36. 

Grunnet usikkerhet mht. innløsning eller ikke av denne eiendommen, har videre oppussing blitt satt 
på vent og jeg som hytteeier satt i en vanskelig situasjon. Det nye planforslaget betyr at eiendommen 
påføres negative konsekvenser.  
På grunn av dette er jeg villig til å inngå samtaler med Statens vegvesen om mulig innløsning av 
eiendommen.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
Midler til innløsning av eiendommer kommer normalt ikke før det enkelte prosjektet får midler til 
bygging. Slik det ser ut nå vil dette skje etter 2024.   
 

 

3.2.14 Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Det vises til flere møter og befaringer med påfølgende referater. 

Det planlagte vegtiltaket er en stor og viktig sak for oss i et av våre kjerneområder med viktige 
beiteområder, trekk- og flyttleier og opparbeidet infrastruktur med faste anlegninger. Saken ble sist 
behandlet og diskutert som egen sak på vårt årsmøte 25. juni d.å. 
 
Følgende forhold ved ny E6 vil ha stor betydning for vår næring: 

- Vegen vil få mye høyere standard og høyere gjennomsnittsfart. Dette kan føre til flere 
reinpåkjørsler 

- Flyttleia over E6 ved Lønsforsen er foreslått flyttet bort fra sitt naturlige leie, og dette vil 
medføre at flyttleia blir stengt 

- Fra krysset E6/fv. 511 og nordover vil det komme flere skjæringer som vil vanskeliggjøre 
trekk- og flyttleiene, i verste fall vil disse bli stengt 

- I anleggsperioden vil beiting i nærområdet bli sterkt redusert pga støy og aktivitet. 
- Erfaringen fra nye E6 ved Bolna viser at reinen ikke trekker over vegen av seg selv under 

anleggsperioden 
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- Reinbeitedistriktet er klar over viktigheten og samfunnsnytten av en ny europaveg på den 
aktuelle strekningen 

- Veien går rett gjennom viktige beiteområder med mange viktige trekk- og flyttleier samt all 
infrastruktur 

- Reinbeitedistriktet vurderer muligheten for stengning av trekk- og flyttlei så fremt det blir 
tilrettelagt med gjerder langs jernbanen på strekningen Sørelva – Lønsdal samt viltovergang. 
Reindriftslovens § 22 sier at reindriftsutøverne har adgang til fritt og uhindret å kunne utøve 
sin næring i de områder hvor rein lovlig kan oppholde seg. Stenging av flyttleier må det 
derfor i tilfelle søkes til Kongen om. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen: 
- Det blir nå tatt sikte på etablering av dobbelsidig viltgjerde langs jernbanen mellom Sørelva 

og Lønsdal stasjon. Bane NOR vil ha byggherreansvar og ansvar for nødvendige 
planavklaringer. Gjerdet skal være på plass før byggingen av ny E6 kan ta til. Statens 
vegvesen vil bidra økonomisk til tiltaket.  

- Det vil bli søkt om tillatelse til omlegging av de to flyttleier som blir stengt etter oppsetting av 
gjerde langs jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. Tillatelsen til omlegging av 
flyttleiene skal være på plass før viltgjerdet kan bygges.  

- Alle spørsmål om erstatninger i forbindelse med planlagte tiltak på E6 mellom Sørelva og 
Viskis vil bli tatt inn i en avtale mellom Saltfjellet reinbeitedistrikt og Statens vegvesen. 
Avtalen skal gjelde for byggeperioden og i tilvenningsperioden for rein i driftfasen. 
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4 ENDRINGER ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Med bakgrunn i innkomne merknader i forbindelse med høring/offentlig ettersyn er det gjort følgende 
endringer i planforslaget: 

4.1 Reguleringskartene 
Generelt: Tittelfeltet alle reguleringskartene: Periode for høring og offentlig ettersyn påført. Ny 
tegningsdato påført. 

4.1.1 R001:  

- LNFR1 #1, anleggs- og riggområde: Bredden på delområdet profil 350 - 520 er redusert med 
ca. 25 m. Avstanden til Lønselva er økt fra ca. 10 m til ca. 35 m 

- Plangrensa: Endret profil 350 - 520 
- H520_1, hensynsone flyttlei reindrift: Fjernet 

4.1.2 R002: 

- LNFR1 #3 anleggs- og riggområde: Endret utforming. Trukket lenger unna elva.  
- o_SPA1, parkeringsplass: Endret utforming, trukket ca. 15 m unna Lønselva og forlenget ca. 

30 m nordover 
- Plangrense høyre side: Endret profil 810 - 950 
- Nordre avkjørsel til parkeringsplass o_SPA1: Flyttet fra profil 895 til profil 935 
- H520_1, hensynsone flyttlei reindrift: Fjernet 

4.1.3 R003: 

- H520_2, hensynsone flyttlei reindrift: Fjernet. 
- Avkjørsel fra ny E6 til eksisterende E6: Flyttet fra profil 2 120 til profil 2 135.  
- Adkomstveg mellom ny E6 og eksisterende E6 ved profil 2 150: Trukket lenger unna 

jernbanen.  
- Ny stopplomme: Ved profil 2 110 venstre side. 

4.1.4 R004: 

- Avkjørsel fra ny E6 til eksisterende E6: Flyttet fra profil 2 120 til profil 2 135.  
- Adkomstveg mellom ny E6 og eksisterende E6 ved profil 2 150: Trukket lenger unna 

jernbanen.  
- o_SPA6, ny parkeringsplass ved P 2 200 
- Ny stopplomme: Ved profil 2 110 venstre side. 

4.1.5 R005: 

- LNFR #9: Fjernet 
- Plangrense høyre side: Endret profil 2 900 – 2 940 
- Parkeringsplass o_SPA3: Endret utforming, kapasitet økt fra ca. 40 til ca. 50 personbilenheter 
- Ny stopplomme: Ved profil 3 065 
- LNFR1 # 9: Endret 
- LNFR1 # 10: Endret 
- Plangrense høyre side: Endret profil 3 020 – 3 120 
- Avkjørsel mellom ny E6 og eksisterende E6: Flyttet fra profil 3 260 til profil 3 300 



 
 

25 
 

- Ny stopplomme: Ved profil 3 270 
- Eksisterende parkeringsplass f_SPA9: Ny utforming, utvidet sørover, kapasitet økt fra ca. 10 

til ca. 35 personbilenheter 
-  Plangrense venstre side: Endret profil 3 235 – 3 305 

4.1.6 R006: 

- Adkomstveg SKV7 til eiendommen gnr. 76 bnr. 30: Endret.  
- Plangrense: Endret profil 3 670 – 3 820 
- Rigg- og anleggsområde LNFR1 # 8 endret utforming. 
- Rigg- og anleggsområde LNFR1 # 14 endret 
- Avkjørsel ved profil ca. 4 030 venstre side: Flyttet fra ca. profil 4 030 til ca. profil 4 005. 
- Parkeringsplass f_SPA8: Endret utforming. Kapasitet økt fra ca. 10 til ca. 15 personbilenheter 
- f_SVG3: Fjernet 
- Ny stopplomme: Ved profil 3 975 venstre side 
- Rigg- og anleggsområde LNFR1 #17: Fjernet 

4.1.7 R007: 

- Adkomstveg o_SKV3: Forlenget fra profil 4 540 til profil 4 375 
- Endret plangrense profil 4 000 – 4 480  
- Parkeringsplass o_SPA4: Endret utforming. Trukket ca. 8 m unna Lønselva 
- Turveg o_GTD3: Kuttet like øst for undergangen. Kun terrengtilpasset sti videre fram til 

gangbrua over Lønselva 

4.1.8 R008: 

- Parkeringsplass o_SPA4: Endret utforming. Trukket ca. 8 m unna Lønselva 
- Turveg o_GTD3: Kuttet like øst for undergangen. Kun terrengtilpasset sti videre fram til 

gangbrua over Lønselva 
- o_SVG1: Endret utforming profil 4 960 – 5 020 
- Plangrense høyre side: Endret profil 4 960 – 5 020 
- Plangrense venstre side: Endret profil 5 430 – 5 540 
- Rigg- og anleggsområde LNFR1 #38 fjernet  
- Parkeringsplass f_SPA7: Endret utforming. Kapasitet økt fra ca. 10 til ca. 30 personbilenheter 
- f_SVG3: Fjernet 
- Rigg- og anleggsområde LNFR1 #27: Endret utforming 

4.1.9 R012: 

- o_SVG1: Endret utforming. Flyttet inntil grensen til Saltfjellet landskapsvernområde 
- o_V2 # 35 endret til o_V2 # 36 
- LNFR1 endret til LNFR1 # 35 
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4.2 Bestemmelsene 

4.2.1 Felles bestemmelser 

Følgende bestemmelser er tatt ut: 

«2.1 Byggegrense (plan- og bygningslovens § 12 nr. 2) 
Etter veglovens § 29 er byggegrense langs riksveg 50 meter, regnet fra vegens midtlinje.» 
 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (plan- og bygningsloven § 

12-5 nr. 6)  

II. Lønselva (o_V2)  
Ved Viskis bru tillates det å fjerne gamle brufundament og søyler som har tilhørt tidligere bruer. 
 

 
Følgende to nye bestemmelser er tatt inn: 

«2.4 Jernbanen (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2): 
Alle planlagte tiltak skal gjennomføres uten at jernbanens infrastruktur blir skadet eller at 
jernbanedriften blir påført ulempe.» 
 
 
«2.5 Krigsminner (plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 6): 
I anleggsfasen skal muren etter kjøkkenbrakke ved profil 2 900 gjerdes inn for å unngå skade.  
Restene etter den krigssprengte brua ved Viskis skal bevares og sikres mot skade i anleggsperioden.» 

 

3.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Plan- og bygningslovens § 12-5nr. 2)  

3.8 Parkeringsplasser  
Følgende nye bestemmelser knyttet til nye, planlagte parkeringsplasser er tatt inn: 
 
o_ SPA6. Offentlig parkeringsplass. Statens vegvesen som grunneier.  

 

4.2.3 Hensynssoner (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 6) 

Bestemmelsen knyttet til hensyn reindrift H520_1 og H520_2 er fjernet. Bestemmelsen heretter er 
knyttet til hensynsonene H520_3 – H520_6 

I siste setning i opprinnelig bestemmelse er følgende tekst fjernet: «…uten at dette er godkjent av 
Saltfjellet reinbeitedistrikt» 
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4.2.1 Område bestemmelser (Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 1):  

8.2 Anleggs- og riggområde # (1 – 16), # (18-37) 

Bestemmelse knyttet til anleggs- og riggområde # 17 er fjernet da dette området er fjernet. 

Bestemmelse knyttet til anlegg- og riggområde # 38 er fjernet da dette området er fjernet 

 

4.2.1 Rekkefølgebestemmelser (Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 10):  

Nye bestemmelser: 

9.1 Viltgjerde langs jernbanen 

Dobbelsidig viltgjerde langs jernbanen på strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon skal være 
etablert før byggearbeidene på E6 kan startes opp. Gjerdet skal ha en høyde 2,5 m og være av type 
flettverksgjerde. 

9.2 Omlegging av reindriftens flyttleier 

Reindriftens eksisterende flyttleier som blir stengt som følge av oppsetting av viltgjerde langs 
jernbanen, skal være godkjent omlagt før viltgjerdet kan settes opp og før byggearbeidene på E6 kan 
startes opp.  

9.3 Avtale med Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Saltfjellet reinbeitedistrikt og Statens vegvesen skal før byggearbeidene på E6 kan startes opp, ha 
inngått en avtale for byggeperioden og driftsfasen. Avtalen skal bl.a. inkludere punktene 9.2 og 9.3 i 
planbeskrivelsen.  

 

4.3 Øvrige plandokumenter 
 

Planbeskrivelsen og tegningsheftet: 

På bakgrunn av ovennevnte endringer er det gjort nødvendige endringer/oppdateringer også i 

planbeskrivelsen og illustrasjonstegningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

5 VEDLEGG: MOTTATTE MERKNADER 

5.1 Fylkesmannen i Nordland 

5.2 Bane NOR 

5.3 Statskog SF 

5.4 Sametinget 

5.5 Nordland fylkeskommune 

5.6 Arnt Knutsen 

5.7 Georg de Besche jr. 

5.8 Finn Borkamo 

5.9 John Egil Johansen 

5.10 Liv Johansen og Erlann Eldorsen 

5.11 Magne Franing 

5.12 Olav Evensen 

5.13 Randi Taarneby Kuhmunen 

5.14 Ristin Margaretha Mortensson  

5.15 Rune Thuv 

5.16 Torbjørn Søfting 

5.17 Åge Hultgren 

5.18 Åke Sandberg 

5.19 Saltfjellet reinbeitedistrikt 

 

 
 

 



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  28.06.2019  2019/2622 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  04.04.2019  15/201505 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lill Hildonen, 75531628 
  
 
 
  

Statens vegvesen Region nord 
Postboks 1403 
8002 Bodø 
 
 

  
 

Uttalelse med innsigelse - Detaljreguleringsplan for E6 - Sørelva - Viskis - 
Saltdal kommune 

Vi viser til oversendelse av 04.04.2019 i forbindelse med høring av detaljregulering med 
konsekvensutredning for E6 fra Sørelva til Viskis i Saltdal kommune. Vi viser også til møte og befaring 
på Saltfjellet 27.05.2019 og avtale om utsatt høringsfrist fram til 01.07.2019.   
 
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra 
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Til denne plan foreligger det innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland. I tillegg peker vi på noen 
riggplasser som bør vurderes på nytt i lys av våre merknader.  
 
Det er ikke innkommet innsigelse fra noen av de etater vi samordner. Vi gjør oppmerksom på at 
disse etatene sender sine høringsuttalelser direkte til kommunen.  
 
 
INNSIGELSER  
 
1. Fylkesmannen fremmer innsigelse fordi planen ikke i tilstrekkelig grad beskriver 

virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindriftas flytt- og trekkleier i området 
 

Vurdering og begrunnelse 
Statens vegvesen har gjennom planprosessen gjennomført møter og befaringer med Saltfjellet 
reinbeitedistrikt, for å avklare hvordan opprustingen av E6 vil påvirke reindriftas bruk av områdene 
mellom Sørelva og Viskis. Gjennom dialogen med reinbeitedistriktet og planforslaget har vegvesenet 
forsøkt å avklare og beskrive planens virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for å sikre 
reindriftas flytt- og trekkleier i området.  
 
Saltfjellet reinbeitedistrikt har spilt inn hvor det i dag går flytt- og trekkleier langs parsellen, jf. Figur 
32 (side 52) i planbeskrivelsen. Vegvesenet har ut fra dette gjort tilpasninger i planen, gjennom bruk 
av hensynssone for reindrift og krav til utforming av vegen. Dette skal sikre at funksjonen til flytt- og 
trekkleiene blir opprettholdt. Vegfyllingene skal være lett forsérbare for rein. Det er heller ikke tillatt 
med rekkverk eller andre installasjoner som kan hindre reinens kryssing innenfor hensynssonene. 



  Side: 2/8 

På et par punkter er det imidlertid ikke mulig å unngå rekkverk langs vegen, på grunn av 
sikkerhetskrav der veien ligger nært elva eller i bratt terreng. Vegvesenet har her foreslått justeringer 
i flyttetraséen og hensynssona for reindrift. Under befaringen 27. mai kom det frem at justeringen 
ved Raudsteinbekken ikke vil fungere i praksis. Det skyldes terrengforholdene og reinens naturlige 
trekk og adferd i området (jf. punkt 2 på Figur 32 i planbeskrivelsen). 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget for å sikre at nødvendige avbøtende tiltak for 
flytt- og trekkleiene blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det blir vedtatt. 
Flyttleier har et særlig vern etter reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som 
hindrer bruk av flyttleiene. Fordi planforslaget og konsekvensutredningen ikke i tilstrekkelig grad 
beskriver virkninger og nødvendige avbøtende tiltak for reindrifta, mener vi at plan- og 
bygningslovens krav i § 4-2 andre ledd og konsekvensutredningsforskriftens §§ 21 og 23 ikke er 
oppfylt. 
 
Bruken av området og mulige utfordringer 
Vegparsellen fra Sørelva til Viskis krysser gjennom ett av kjerneområdene for Saltfjellet 
reinbeitedistrikt. Ett av de mest brukte skilleanleggene ligger ved Sørelva. Det er rein i området hele 
året. De største utfordringene med tanke på oppgraderingen av E6, knytter seg sannsynligvis til 
bruken av høstbeiter og de østvendte vinterbeitene i distriktet. Disse deles i to av E6 og jernbanen 
langs hele Saltfjellet ned til Junkerdalselva. Vinterbeitene er minimumsfaktor for distriktet. Selv om 
distriktet har tilgang til kystvinterbeiter i Bodø, Gildeskål og Meløy, er vinterbeitene på Saltfjellet en 
verdifull del av vinterbeitegrunnlaget. Distriktet er avhengig av å bruke disse når snø- og 
isforholdene tillater det. Dette gjelder særlig etter at distriktet mistet tilgangen til konvensjonsbeiter i 
Sverige. 
 
Det tradisjonelle flyttesystemet på Saltfjellet er fysisk delt av veg og jernbane. Reinen trekker i 
utstrakt grad mellom beiteområdene på egenhånd. Dette gir store utfordringer med påkjørsel av 
rein på veg og jernbane, både enkeltdyr og større flokker. På grunn av dette har Bane NOR satt opp 
dobbeltsidige gjerder langs jernbanen fra Semska til Sørelva og fra Lønsdal stasjon til Kjemånasen. 
Mellom Sørelva og Lønsdal kan reinen trekke fritt over veg og jernbane. Senest i fjor vinter ble en 
større flokk med over hundre rein påkjørt av et tog like sør for Lønsdal stasjon. Saltfjellet 
reinbeitedistrikt frykter at oppgraderingen av E6 kan gi økt risiko for påkjørsel av rein. Det skyldes at  
naturlige trekkruter blir stengt. Større flokker med rein kan bli stående på vegen og jernbanen. 
Fylkesmannen deler denne bekymringen. 
 
Under befaringen 27. mai kom det fram at den justerte traséen for flytt- og trekkeleia ved 
Raudsteinbekken som ligger i planforslaget, vil være utfordrende å få til å fungere i praksis. Dette 
gjelder spesielt når reinen trekker fra vest mot øst mellom beiteområdene som ligger på begge sider 
av E6. Distriktet opplyste under befaringen om at større flokker av rein her kan komme trekkende 
fra vest. Reinen følger myra rett nord for landskapsryggen, før de krysser jernbanen, veien og elva 
oppenfor stryket/fossen (se gul linje i Illustrasjon 1). Her fryser elva som regel tidlig på vinteren. På 
grunn av nærgangen med jernbanen i området, skal E6 her legges i fylling ut i elva. Det skal settes 
opp rekkeverk som sikring mot elva. Vegvesenet har derfor foreslått å justere flyttetraséen litt 
nordover (se lilla linje i Illustrasjon 1). Distriktet har beskrevet hvilke problemer dette kan medføre. 
Elva fryser ikke på dette punktet, eller den fryser betydelig senere på vinteren. I verste fall kan  
konsekvensen bli at større flokker rein trekker mot området fra vest. De blir stoppet av rekkverket 
eller elva som er åpen. Dermed kan reinen stoppe opp på vegen og jernbanen med stor risiko for 
større påkjørsler. Utfordringen fra øst mot vest er ikke like stor. Reinene trekker da i mindre flokker. 
Som regel vil de bli stoppet før de krysser elva om denne er åpen. 
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Illustrasjon 1. Gul linje illustrerer dagens trasé for flytt- og trekkeleia ved Rausteinbekken. Lilla linje viser forslag til justert 
trasé for trekk og flytting i planforslaget. På grunn av nærgang med jernbanen skal E6 legges i fylling ut i elva, og det skal 
etableres rekkverk på tvers av dagens flyttetrasé (gul linje).  
 
Konsekvensutredning for reindrift 
Konsekvensutredningen som ligger ved planforslaget ble utarbeidet i 2014. Det skjedde i 
sammenheng med to andre tilgrensende parseller av E6 fra Sørelva til Borkamo. Utreder hadde på 
det tidspunktet lite kunnskap om detaljene for E6 parsellen mellom Sørelva og Viskis. 
Konsekvensutredningen tar ikke for seg utfordringene knyttet til flytt- og trekkleia ved 
Rausteinbekken eller andre konkrete punkter der veganlegget berører flytt- og trekkleier. 
Beskrivelsen av avbøtende tiltak og vurderingen av konsekvensene av tiltaket er derfor mangelfulle. 
 
Konsekvensvurderingen beskriver avbøtende tiltak med og uten bygging av gjerde langs jernbanen.  
Det framgår ikke tydelig om gjerdene utredningen sikter til, kun gjelder gjerdene som allerede er 
oppført mellom Lønsdal stasjon og Kjemånasen, eller om utreder foreslår å bygge nye gjerder langs 
jernbanen også fra Sørelva til Lønsdal stasjon.  
 
Vi vurderer at gjerdet som er bygd fra Lønsdal til Kjemånasen vil ha liten effekt som avbøtende tiltak 
mellom Sørelva og Lønsdal. Vi mener at avbøtende tiltak må omfatte gjerder på begge sider langs 
jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon.  
 
Avbøtende tiltak  
Konklusjonen etter befaringen 27. mai var at Saltfjellet reinbeitedistrikt skulle vurdere planforslaget 
slik det foreligger, og komme med en tilbakemelding på hvilke avbøtende tiltak de ser for seg at kan 
løse utfordringene. Dette gjelder spesielt flytt- og trekkleia ved Rausteinbekken. 
 
Distriktsleder har opplyst at reinbeitedistriktet ønsker at det blir bygd dobbeltsidige gjerder langs 
jernbanen fra gjerdeslutt på Sørelva til Lønsdal stasjon. Dette vil stenge alle flyttleier over jernbanen 
fra Semska til Kjemånasen tunnel, med en mulig mindre åpning ved Lønsdal stasjon. Det vil også 
stenge de to flyttleiene angitt som punkt 1 og 2 i Figur 32 i planbeskrivelsen. Dette gjør at 
reinbeitedistriktet må legge om driftsmønsteret ved flytting og samling i området. De får en lengre 
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flyttevei rundt Semska eller over tunelltaket ved Kjemånasen. Mindre flokker vil kunne flyttes 
gjennom en åpning i gjerdet ved Lønsdal stasjon. Til tross for de driftsmessige ulempene har 
distriktet vanskelig for å se andre løsninger på utfordringen ved Rausteinbekken, uten at det gir 
betydelig økt risiko for påkjørsel av rein på strekningen.  
 
Fylkesmannen er enig i reinbeitedistriktets vurdering. Vi ser heller ingen andre avbøtende tiltak som 
i tilstrekkelig grad vil redusere den økte riksikoen for påkjørsler som oppgraderingen av E6 
medfører. For at gjerdene skal fungere som et avbøtende tiltak også i anleggsperioden, må gjerdene 
være ferdig regulert og oppført før anleggsarbeidet på E6 starter. Den enkleste måten å løse dette 
på er ved å utvide planområdet, og at reguleringsplanen inkluderer jernbanelinja og det framtidige 
gjerdet fra Sørelva til Lønsdal stasjon. Videre må reguleringsbestemmelsene utvides med en 
rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdig bygd før anleggsarbeidet på E6 
starter. Dette vil sikre juridisk binding av nødvendige avbøtende tiltak. 
 
Konsekvensutredningen anbefaler også andre avbøtende tiltak i forbindelse med anleggsperioden 
og driftsfasen. Disse er delvis gjengitt i planbeskrivelsens punkt 9.2 og 9.3. Fylkesmannen mener det 
må tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at Statens vegvesen og Saltfjellet 
reinbeitedistrikt før anleggsstart skal inngå en avtale for anleggsperioden og driftsfasen, som blant 
annet inkluderer punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen. 
 
Flyttleiene som er angitt som punkt 3 til 6 i Figur 32 i planbeskrivelsen kan fremdeles være aktuelle å 
bruke, fordi E6 og jernbanen ikke går i nærføring her. Hensynssonene for reindrift bør derfor bli 
liggende, med eventuelle justeringer i tråd med det som ble diskutert under befaringen 27. mai. 
Siste leddsetning i reguleringsbestemmelse 7.2.1 «…, uten at dette er godkjent av Saltfjellet 
reinbeitedistrikt» bør også strykes. Dette er forhold som må avklares på plannivå. 
 
Søknad om omlegging av flyttleier 
Uavhengig av løsningen for å avbøte de negative konsekvensene for flyttleiene, bør det søkes om 
omlegging av flyttleia til Landbruks- og matdepartementet. Framtidig situasjon vil bli så forskjellig fra 
dagens situasjon at flere av flyttleiene må anses som stengt. Avbøtende tiltak er nødvendig for å 
opprettholde funksjonen til flyttleiene. Dette krever et vedtak om omlegging fra departementet.  
 
I denne sammenhengen er det naturlig at Statens vegvesen søker om omlegging. Vi anbefaler 
imidlertid god dialog med både reinbeitedistriktet, Bane NOR og Fylkesmannen under utarbeidelse 
av søknaden. Målet er å sikre at løsningene er kvalitetssikret og kan fungere. Søknad om omlegging 
av flyttleia skal sendes til Landbruks- og matdepartementet, via Fylkesmannen i Nordland. Etter at 
Fylkesmannen har vurdert søknaden, sender vi den til departementet for endelig avgjørelse. 
 
Vi anbefaler at søknadsprosessen startes så raskt som mulig etter at en avgjørelse om løsning er 
tatt, og gjerne parallelt med at reguleringsplanen ferdigstilles. Det bør tas inn en 
reguleringsbestemmelse om at reindriftas flyttleier skal være godkjent omlagt før anleggsarbeidet 
på E6 og for gjerdet langs jernbanen settes i gang.  
 
Fylkesmannens forslag til løsning 
Grunnlaget for innsigelsen vil ikke lenger være tilstede hvis nødvendige avbøtende tiltak for flytt- og 
trekkleiene blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det vedtas. 
 
Vi vurderer at et dobbeltsidig gjerde langs jernbanen fra Sørelva til Lønsdal stasjon, i forlengelse av 
dagens gjerde fra Semska til Sørelva, vil være et godt og nødvendig avbøtende tiltak mot den økte 
risikoen for påkjørsler som oppgraderingen av E6 medfører. Flyttleiene må da søkes omlagt via 
Semska, taket på Kjemånasen tunnel og eventuelt en åpning i gjerdet ved Lønsdal stasjon. Sammen 
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med noen endringer i reguleringsbestemmelsene vil dette etter vårt syn gi en akseptabel løsning for 
framtidig reindrift i området. 
 
Fylkesmannen anbefaler at Statens vegvesen og Saltdal kommune gjør følgende: 

- Utvider planområdet og regulerer inn gjerdestrekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon, 
som en «tarm» nordover langs jernbanen fra Sørelva hvor jernbanen går i nærføring med 
planområdet for E6  

- Tar inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjerdet skal være ferdigstilt før 
anleggsarbeidet på E6 blir satt i gang 

- Tar inn en rekkefølgebestemmelse om at reindriftas flyttleier skal være godkjent omlagt før 
anleggsarbeidet på E6 og med gjerdet langs jernbanen settes i gang 

- Tar inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at Statens vegvesen og Saltfjellet 
reinbeitedistrikt før anleggsstart skal inngå en avtale for anleggsperioden og driftsfasen, som 
blant annet inkluderer punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen 
 

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse til plasseringen av riggområde #17 ved profil 4150 av 
hensyn til reindriftas flyttlei og vinterbeiter 

 
Vurdering og begrunnelse 
I planforslaget er det lagt inn hensynssone for reindrift fra profil 4100 til profil 4675 (tilsvarende 
punkt 4 i Figur 32 i planbeskrivelsen). I deler av hensynssona er det også lagt inn riggområde (#17) 
som skal benyttes til rigg- og anleggsområde i byggeperioden for E6. Området kan brukes til 
midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring av masser, knusing og sortering 
av masser og lagring av maskiner, kjøretøy, utstyr, mm, jf. reguleringsbestemmelsenes punkt 8.2. 
Planforslaget gjør ikke rede for hvorfor riggområdene er plassert der de er, eller om alternativer er 
vurdert. Plasseringen er heller ikke vurdert opp mot virkningen for andre berørte interesser.  
 
Riggområdet vil stenge flyttleia i anleggsperioden. Dette vil eventuelt kreve godkjenning av 
midlertidig omlegging av flyttleia, jf. reindriftslovens § 22. Dette vil trolig være nødvendig på grunn av 
anleggsarbeidet i seg selv, uavhengig av riggområdet. Selv om riggområdet skal istandsettes senest 
et år etter at veganlegget er ferdigbygget (jf. reguleringsbestemmelsenes punk 2.5), vil det ikke være 
mulig å tilbakeføre vegetasjonen til dagens verdi som vinterbeite for rein. Distriktet har etablert 
gjerder og en fôringssilo i tilstøtende områder. Bruken til riggområde vil trolig forringe eller ødelegge 
områdets verdi som beite i forbindelse med flytting, samling og midlertidig fôring av rein. 
Riggområdet flytter også anleggsaktiviteten nærmere myrområdene øst for vegen ned mot elva. 
Dette kan utvide unnvikelsesområdet hvor reinen vil trekke unna som følge av anleggsaktiviteten. 
Det kan forringe områdets verdi som et viktig beiteområde i tilknytning til gjerdene og 
fôringsplassen. Denne påvirkningen kan vedvare også etter anleggsarbeidets slutt, om reinen blir 
skremt under anleggsarbeidet. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til plasseringen av riggområde #17. Det kommer i konflikt med 
særverdiområder for reindrift (flyttlei og viktige beiteområder). Flyttleier har et særlig vern etter 
reindriftslovens § 22, og det er ikke lov å iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. 
Vinterbeitene er minimumsfaktor i distriktet. Etablerte gjerdeanlegg og fôringsplass i umiddelbar 
nærhet gir arealet ytterligere verdi for reindrifta. Plasseringen av riggområdene oppfyller heller ikke 
plan- og bygningslovens krav i § 4-2 andre ledd og konsekvensutredningsforskriftens § 19, om at 
planens virkninger for berørte interesser skal beskrives, og at konsekvensutredningen skal utrede 
relevante og realistiske alternativer og redegjøre for de alternativene for lokalisering som er vurdert. 
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Fylkesmannens forslag til løsning 
Vi foreslår at Statens vegvesen og Saltdal kommune tar ut riggområde #17 eller vurderer alternativ 
plassering av dette innenfor planområdet. Plasseringen må da vurderes i lys av virkningen av andre 
berørte interesser som reindrift, naturmangfold, mv. 
 
Vi anbefaler at riggområde #39 ved profil 3800 også blir flyttet, da dette kommer i berøring med det 
samme området, hvor det ligger gjerdeanlegg og beite- og fôringsområder for rein. Dette er ikke en 
del av innsigelsen, men vi forventer at ulempene for reindrift og andre hensyn blir vurdert opp mot 
muligheten for en alternativ plassering.  
 
PLANFAGLIG RÅD 1  
 
Miljø og naturverdier  
Lønselva inngår i Saltdalsvassdraget, og er av denne grunn underlagt vassdragsvern i 
henhold til St.prp. nr. 118 (1991-92) om verneplan IV for vassdrag. Vassdraget har stort 
naturmangfold knyttet til botanikk, vannfauna, grotter, elveløp og prosessgeomorfologi. 
Videre er det et viktig element i et visuelt attraktivt og variert landskap. 
 
Når det gjelder Stortingets verneplanvedtak er det som hovedregel begrenset til vern mot 
kraftutbygging, men hvor det samtidig er gitt en generell henstilling om å unngå tiltak i 
verneplanvassdragene som reduserer deres verneverdi (jf. St.prp. nr. 89 (1984- 85) og Innst.S. nr. 
243 (1985-86)). Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag skal legges til grunn i planleggingen 
og for virksomhet i områder som har betydning for vassdragets verneverdi, jf. pkt. 3. Dette vil i første 
rekke si det vassdragsbeltet som retningslinjenes pkt 4 omhandler. Retningslinjene kan også få 
anvendelse for andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for 
vassdragets verneverdi.  
 
Det påligger med bakgrunn i dette en generell skepsis til inngrep i vassdraget. Vi er samtidig klar 
over den viktige samfunnsbetydningen utbedring av E6 har, og de begrensende premisser både fra 
jernbanen og naturvern som ligger til grunn for planleggingen på den her aktuelle strekningen.  
 
LNFR1 #1 kan i byggeperioden for E6 benyttes som rigg- og anleggsområde. Herunder vil midlertidig 
trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring av masser, kjøretøy, maskiner og utstyr 
med mer, knusing og sortering av masser kunne skje her. Området ligger nær Lønselva, ca. 15 meter 
på det nærmeste. Dette området innehar svært begrenset vegetasjonsbelte. Rigg- og anleggsområde 
her vil etter vår vurdering ikke være i tilstrekkelig avstand fra vassdraget, jf. rikspolitiske 
retningslinjene for vernede vassdrag. Dess nærmere vassdraget rigg- og anleggsområde etableres 
her, dess større vil landskapsvirkningene være. I et sårbart fjellområde med lite vegetasjon, vil man 
måtte ta i betraktning at reetableringen vil gå sakte. Videre vil risikoen for uheldig avrenning øke 
dess nærmere vassdraget slike områder legges. Fylkesmannen forutsetter at den østlige grensen for 
LNFR1 #1 trekkes betydelig lenger vest.   
 
Ved profil 830-910 planlegge det etablert parkeringsplass. I LNFR1 #3 vil det kunne etableres tursti 
fra ny parkeringsplass til eksisterende gangbru over Lønselva og omlegging av bekk. Fylkesmannen 
ber Statens vegvesen se på utformingen av parkeringsplassen slik at den ikke kommer nærmere 
Lønselva enn nødvendig. Dette gjelder spesielt for den nordlige delen, hvor selve parkeringsanlegget 
(herunder fylling) vil bli liggende kun ca. 20 meter fra elva. Etter vår vurdering bør avstanden til elva 

 
1 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i planleggingen, og 
anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å foreta de endelige valgene.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
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her økes. Videre bør evt. opparbeidet tilknytningen til turstien begrenses mest mulig i utbredelse. 
Det bør være et mål at mesteparten av stien mellom brua og parkeringsplassen legges over naturlig 
terreng. Når det gjelder bekkeomlegging her anbefaler vi at bekken legges i ytterkant av fyllingen 
fram til dagens utløp i Lønselva ved profil 1100 fremfor å føres rett ut i Lønselva ved profil 850.   
 
Anmodningen om å begrense parkeringsarealet til det som er absolutt nødvendig, og trekke dette 
arealet lenger vekk fra elva gjelder også for parkering ved profil 4950. På denne måten vil også 
turveien kunne trekkes noe unna elva.  
 
Utfylling ved Rausteinbekken  
Ved Rausteinbekken er det særdeles trangt mellom jernbanen og Lønselva. For å få nødvendig 
minsteavstand mellom vei og jernbanen må veien legges på fylling ut i elva over en ca. 100 meters 
lang strekning. Fylling vil gå ca. 10 m inn i elva fra nåværende kulvert. Fyllingen kan utføres ved 
plastring med stein eller ved å bygge mur opp til nivå for 200-årsflom. Utfylling her vurderes som 
svært uheldig, men like fullt nødvendig. Når det nå ikke foreligger realistiske alternativer til utfylling, 
blir det avgjørende at reelle avbøtende tiltak gjennomføres. Ved bygging av mur vil man kunne få en 
noe mindre innsnevring av elva. Denne fordelen må likevel veies opp mot de negative virkningene av 
murens glatte og homogene overflate. Plastring ved ru steinutlegg vil til forskjell kunne skape flere 
hulrom og dermed ulike habitatnisjer for vannlevende organismer. Selv om en slik plastring vil være 
noe mer arealkrevende enn en mur og dermed medføre noe større innsnevring av elva, vurderer 
Fylkesmannen at fordelene et steinutlegg gir i form økt skjul, hulrom og lokal strømvariasjon 
overstiger ulempene på lenger sikt. Dersom det av sikkerhetsmessige hensyn likevel er nødvending 
med mur (glatt plastring), bør det som minimum legges ut naturtypisk stein og substrat i forkant av 
plastringsfoten.    
 
 
VIDERE SAKSGANG 
 
Innsigelsene medfører at planen ikke kan egen godkjennes av kommunestyret slik den nå foreligger.  
 
Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, vises det til rundskriv H-2/14 Retningslinjer 
for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven for 
videre behandling 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica A. Iveland  
Assisterende fylkesmann Lill Hildonen 
 seniorrådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Saksbehandlere: 
Mildrid Elvik Svoen - reindrift 
Ole Christian Skogstad - miljø og natur 
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Vurdering av forslag til løsning av innsigelse for E6 Sørelva - Viskis - Saltdal 

Vi viser til endringsforslaget vi fikk oversendt 10. oktober 2019 og dialogmøte 18. september 2019.  
 

Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer at endringsforslaget imøtekommer innsigelsen vi fremmet av hensyn til 
reindriftas flytt- og trekkleier. Hvis planforslaget blir vedtatt med de endringene som er skissert, vil 
grunnlaget for innsigelsen ikke lenger være til stede. Planen kan da egengodkjennes. 
 

Sakens bakgrunn 
Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til planforslaget for ny E6 mellom Sørelva og Viskis 28. 
juni 2019. Innsigelsen var begrunnet med at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad beskriver 
virkninger og avbøtende tiltak for reindriftas flytt- og trekkleier i området. Under befaringen 27. mai 
2019 kom det fram at det særlig er flyttleia ved Rausteinbekken (flyttlei merket som nr. 2 på figur 32) 
det vil være utfordrende å få til å fungere i praksis. Fylkesmannen fremmet også innsigelse til 
plasseringen av riggområde #17 ved profil 4150 av hensyn til reindriftas flyttlei og vinterbeiter. 
 
Som avbøtende tiltak foreslo Fylkesmannen å etablere et dobbeltsidig gjerde langs jernbanen på 
den ca. 6,5 km lange strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. Saltfjellet reinbeitedistrikt 
pekte på samme løsning i sin merknad til planforslaget. Fylkesmannen bad videre om at riggområde 
#17 blir tatt ut av planen.  
 
I høringsuttalelsen skrev vi at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger vil være til stede dersom 
nødvendige avbøtende tiltak blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før vedtak. 
 

Statens vegvesens forslag til løsning 
Statens vegvesen, Saltdal kommune og Fylkesmannen i Nordland var representert på dialogmøtet 
18. september 2019. Her ble mulige løsninger på innsigelsen diskutert. Statens vegvesen skulle i 
etterkant av møtet sende over et skriftlig forslag til løsning til Fylkesmannen. Dette mottok vi 10. 
oktober 2019. 
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Riggområde #17 
Statens vegvesen foreslår i løsningsforslaget å ta ut riggområde #17 fra planforslaget. Riggområde 
#17 er også tatt ut av reguleringsbestemmelsenes punkt 8.2. 
 
Juridisk binding av avbøtende tiltak for flytt- og trekkleiene 
Vegvesenet støtter Fylkesmannens og Saltfjellet reinbeitedistrikts syn om at det mest realistiske 
avbøtende tiltaket for flyttleiene er å bygge gjerder langs jernbanen. Flyttleiene må da omlegges i 
henhold til reindriftsloven § 22. 
 
Vegvesenet foreslår å ta inn tre rekkefølgebestemmelser som skal sikre juridisk binding av de 
avbøtende tiltakene for reindriftas flyttleier, samt andre forhold knyttet til anleggsperioden og 
driftsfasen. Følgende rekkefølgebestemmelser er lagt til reguleringsbestemmelsene i 
endringsforslaget: 
 

9.1 Viltgjerde langs jernbanen 
Dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen på strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon 
skal være etablert før byggearbeidene på E6 kan startes opp. Gjerdet skal ha en høyde 2,5 m 
og være av type flettverksgjerde. 

 
9.2 Omlegging av reindriftens flyttleier 
Reindriftens eksisterende flyttleier som stenges av viltgjerdet langs jernbanen skal være 
godkjent omlagt før byggearbeidene på E6 kan startes opp, og før viltgjerdet kan settes opp. 

 
9.3 Avtale med Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Saltfjellet reinbeitedistrikt og Statens vegvesen skal før byggearbeidene på E6 kan startes 
opp, ha inngått en avtale for byggeperioden og driftsfasen. Avtalen skal bl.a. inkludere 
punktene 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen. 

 
Statens vegvesen ønsker at planavklaringen for viltgjerdet skal skje separat fra reguleringsplanen for 
E6, og ikke ved utvidelse av det gjeldende planforslaget, slik Fylkesmannen foreslo i uttalelsen med 
innsigelse. En ny planprosess som omfatter E6 kan føre til forsinkelser som vil ha uheldige 
konsekvenser for videre progresjon av prosjektet. 
 
Det er ikke avklart hvem som skal være ansvarlig for at gjerdet kommer på plass. Vegvesenet peker 
på at hovedansvaret for tiltak langs jernbanen, herunder også planlegging, bygging og finansiering 
av gjerdet, bør ligge på Bane NOR. Statens vegvesen skriver at de vil bidra til finansiering. Det pågår 
en dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen om dette temaet. 
 
Hensynssone H520 Reindrift 
Hensynssone H520_1 og H520_2 er foreslått tatt ut av planen. Her ligger ny E6 og jernbanen i 
nærføring, og flyttleiene vil på disse punktene bli stengt både over E6 og jernbanen. For flyttleiene 
under hensynssone H520_3 til H520_6 beholder vegvesenet bestemmelsen om at fyllingene skal 
være lett forsérbare for rein, og at det ikke er tillat med rekkverk eller andre installasjoner. Her går 
ikke E6 og jernbanen i nærføring, og det kan være aktuelt for rein å beite i områdene mellom vegen 
og toglinja. 
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Fylkesmannens vurdering 
Vi vurderer at rekkefølgebestemmelsene som ligger inne i endringsforslaget, samt endringen i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 8.2 og bestemmelsene til hensynssonene for reindrift (H520), 
imøtekommer innsigelsene vi fremmet av hensyn til reindriftas flytt- og trekkleier og vinterbeiter. 
Hvis planforslaget blir vedtatt i tråd med endringsforslaget vil grunnlaget for innsigelsen ikke lenger 
være til stede. Planen kan derfor egengodkjennes. 
 
Fylkesmannen vil komme med våre vurderinger om planavklaring for viltgjerdet til Saltdal kommune 
når denne prosessen kommer i gang. Vi lar det være opp til Statens vegvesen og Bane NOR å avklare 
ansvarsfordelingen for prosjektering, finansiering og vedlikehold av gjerdene. Det viktigste for vår 
del er at rekkefølgebestemmelsenes punkt 9.1 og 9.2 sikrer at gjerdene er bygd og flyttleiene 
godkjent omlagt før anleggsarbeidet blir satt i gang. 
 
Ideelt sett burde reguleringsbestemmelsenes punkt 9.1 og 9.2 definert tydelig hvem som har ansvar 
for å gjennomføre de ulike tiltakene. Vi forstår at dette er vanskelig å definere for punkt 9.1, siden 
ansvarsforholdet ikke er endeling avklart mellom vegvesenet og Bane NOR. I bestemmelse 9.2 bør 
det imidlertid komme tydelig fram at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å søke om godkjenning 
av omlegging av flyttleiene. Planbeskrivelsen avklarer at dette skal gjøres i samarbeid med 
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen. 
 
Vi forutsetter at plankartet blir endret i tråd med løsningsforslaget før planen blir vedtatt. Når det 
gjelder tidligere råd om LNFR1 #1 og LNFR1 #3 viser vi til vårt brev av 28. juni 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
John Kosmo 
landbruks- og reindriftsdirektør 
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Kopi til: 
Saltdal kommune    
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Guttorm Kuhmunen    

 
 



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  01.11.2019  2019/2622 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.10.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mildrid Elvik Svoen, 75531643 
  
 
 
  

Statens vegvesen 
 
  
 
 

  
 

Vurdering av forslag til løsning av innsigelse for E6 Sørelva - Viskis - Saltdal 

Vi viser til endringsforslaget vi fikk oversendt 10. oktober 2019 og dialogmøte 18. september 2019.  
 

Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer at endringsforslaget imøtekommer innsigelsen vi fremmet av hensyn til 
reindriftas flytt- og trekkleier. Hvis planforslaget blir vedtatt med de endringene som er skissert, vil 
grunnlaget for innsigelsen ikke lenger være til stede. Planen kan da egengodkjennes. 
 

Sakens bakgrunn 
Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til planforslaget for ny E6 mellom Sørelva og Viskis 28. 
juni 2019. Innsigelsen var begrunnet med at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad beskriver 
virkninger og avbøtende tiltak for reindriftas flytt- og trekkleier i området. Under befaringen 27. mai 
2019 kom det fram at det særlig er flyttleia ved Rausteinbekken (flyttlei merket som nr. 2 på figur 32) 
det vil være utfordrende å få til å fungere i praksis. Fylkesmannen fremmet også innsigelse til 
plasseringen av riggområde #17 ved profil 4150 av hensyn til reindriftas flyttlei og vinterbeiter. 
 
Som avbøtende tiltak foreslo Fylkesmannen å etablere et dobbeltsidig gjerde langs jernbanen på 
den ca. 6,5 km lange strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. Saltfjellet reinbeitedistrikt 
pekte på samme løsning i sin merknad til planforslaget. Fylkesmannen bad videre om at riggområde 
#17 blir tatt ut av planen.  
 
I høringsuttalelsen skrev vi at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger vil være til stede dersom 
nødvendige avbøtende tiltak blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før vedtak. 
 

Statens vegvesens forslag til løsning 
Statens vegvesen, Saltdal kommune og Fylkesmannen i Nordland var representert på dialogmøtet 
18. september 2019. Her ble mulige løsninger på innsigelsen diskutert. Statens vegvesen skulle i 
etterkant av møtet sende over et skriftlig forslag til løsning til Fylkesmannen. Dette mottok vi 10. 
oktober 2019. 
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Riggområde #17 
Statens vegvesen foreslår i løsningsforslaget å ta ut riggområde #17 fra planforslaget. Riggområde 
#17 er også tatt ut av reguleringsbestemmelsenes punkt 8.2. 
 
Juridisk binding av avbøtende tiltak for flytt- og trekkleiene 
Vegvesenet støtter Fylkesmannens og Saltfjellet reinbeitedistrikts syn om at det mest realistiske 
avbøtende tiltaket for flyttleiene er å bygge gjerder langs jernbanen. Flyttleiene må da omlegges i 
henhold til reindriftsloven § 22. 
 
Vegvesenet foreslår å ta inn tre rekkefølgebestemmelser som skal sikre juridisk binding av de 
avbøtende tiltakene for reindriftas flyttleier, samt andre forhold knyttet til anleggsperioden og 
driftsfasen. Følgende rekkefølgebestemmelser er lagt til reguleringsbestemmelsene i 
endringsforslaget: 
 

9.1 Viltgjerde langs jernbanen 
Dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen på strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon 
skal være etablert før byggearbeidene på E6 kan startes opp. Gjerdet skal ha en høyde 2,5 m 
og være av type flettverksgjerde. 

 
9.2 Omlegging av reindriftens flyttleier 
Reindriftens eksisterende flyttleier som stenges av viltgjerdet langs jernbanen skal være 
godkjent omlagt før byggearbeidene på E6 kan startes opp, og før viltgjerdet kan settes opp. 

 
9.3 Avtale med Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Saltfjellet reinbeitedistrikt og Statens vegvesen skal før byggearbeidene på E6 kan startes 
opp, ha inngått en avtale for byggeperioden og driftsfasen. Avtalen skal bl.a. inkludere 
punktene 9.2 og 9.3 i planbeskrivelsen. 

 
Statens vegvesen ønsker at planavklaringen for viltgjerdet skal skje separat fra reguleringsplanen for 
E6, og ikke ved utvidelse av det gjeldende planforslaget, slik Fylkesmannen foreslo i uttalelsen med 
innsigelse. En ny planprosess som omfatter E6 kan føre til forsinkelser som vil ha uheldige 
konsekvenser for videre progresjon av prosjektet. 
 
Det er ikke avklart hvem som skal være ansvarlig for at gjerdet kommer på plass. Vegvesenet peker 
på at hovedansvaret for tiltak langs jernbanen, herunder også planlegging, bygging og finansiering 
av gjerdet, bør ligge på Bane NOR. Statens vegvesen skriver at de vil bidra til finansiering. Det pågår 
en dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen om dette temaet. 
 
Hensynssone H520 Reindrift 
Hensynssone H520_1 og H520_2 er foreslått tatt ut av planen. Her ligger ny E6 og jernbanen i 
nærføring, og flyttleiene vil på disse punktene bli stengt både over E6 og jernbanen. For flyttleiene 
under hensynssone H520_3 til H520_6 beholder vegvesenet bestemmelsen om at fyllingene skal 
være lett forsérbare for rein, og at det ikke er tillat med rekkverk eller andre installasjoner. Her går 
ikke E6 og jernbanen i nærføring, og det kan være aktuelt for rein å beite i områdene mellom vegen 
og toglinja. 
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Fylkesmannens vurdering 
Vi vurderer at rekkefølgebestemmelsene som ligger inne i endringsforslaget, samt endringen i 
reguleringsbestemmelsenes punkt 8.2 og bestemmelsene til hensynssonene for reindrift (H520), 
imøtekommer innsigelsene vi fremmet av hensyn til reindriftas flytt- og trekkleier og vinterbeiter. 
Hvis planforslaget blir vedtatt i tråd med endringsforslaget vil grunnlaget for innsigelsen ikke lenger 
være til stede. Planen kan derfor egengodkjennes. 
 
Fylkesmannen vil komme med våre vurderinger om planavklaring for viltgjerdet til Saltdal kommune 
når denne prosessen kommer i gang. Vi lar det være opp til Statens vegvesen og Bane NOR å avklare 
ansvarsfordelingen for prosjektering, finansiering og vedlikehold av gjerdene. Det viktigste for vår 
del er at rekkefølgebestemmelsenes punkt 9.1 og 9.2 sikrer at gjerdene er bygd og flyttleiene 
godkjent omlagt før anleggsarbeidet blir satt i gang. 
 
Ideelt sett burde reguleringsbestemmelsenes punkt 9.1 og 9.2 definert tydelig hvem som har ansvar 
for å gjennomføre de ulike tiltakene. Vi forstår at dette er vanskelig å definere for punkt 9.1, siden 
ansvarsforholdet ikke er endeling avklart mellom vegvesenet og Bane NOR. I bestemmelse 9.2 bør 
det imidlertid komme tydelig fram at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å søke om godkjenning 
av omlegging av flyttleiene. Planbeskrivelsen avklarer at dette skal gjøres i samarbeid med 
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen. 
 
Vi forutsetter at plankartet blir endret i tråd med løsningsforslaget før planen blir vedtatt. Når det 
gjelder tidligere råd om LNFR1 #1 og LNFR1 #3 viser vi til vårt brev av 28. juni 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
John Kosmo 
landbruks- og reindriftsdirektør 
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Uttalelse ved høring og offentlig ettersyn - planforslag - 
detaljreguerling med konsekvensutredning for E6 Sørelva-Viskis - 
Saltdal kommune   

Saken gjelder detaljregulering for ny parsell av E6. Strekningen er 8,6 km lang og har 
dårlig standard i dag. Parsellen inngår som en del av den 20 km lange strekningen 
Sørelva–Borkamo. Saltdal kommune fastsatte planprogram for hele strekningen i 2014 
og det foreligger vedtatte reguleringsplaner for strekningen Viskisbekken–Borkamo, 
slik at kun den aktuelle strekningen (fra Sørelva til kryssing av Viskisbekken) gjenstår. 
Strekningen planlegges for øvre fartsgrense på 90 km/t. 
 
Fylkeskommunen ga innspill ved oppstart i brev av 7. april 2014, etterfulgt av flere kultur-
minnefaglige uttalelser. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune 
følgende uttalelse:  
 
Forholdet til regionale politikk 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser slik det blant 
annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland, men vil 
bemerke følgende: 
 
Planfaglig 
Utfylling i elv 
Ny parsell følger stort sett samme trasé som dagens E6, men med langt bedre kurvatur, 
veibredde, siktlinjer, osv. Utfyllinger i Lønselva unngås med unntak av en strekning ved 
Rausteinbekken der topografi, nærhet til jernbanelinja, m.m. krever utfylling i elva over en 
strekning på ca. 100 m. Vi ber om at det settes inn nødvendige tiltak for å minimalisere 
tilslamming av elva i byggeperioden. De samme hensyn må tas ved bygging av 
avlastningsbru og ny bru ved Viskisbekken. 
 
Friluftsliv 
Vegen planlegges etter standarden H1, som setter sterke begrensninger på antall 
avkjørsler. E6 på strekningen er utgangspunkt for fotturer både i østlig og vestlig 
retning og områdene er registrert som svært viktige friluftsområder. Fylkeskommunen 
er tilfreds med det antall parkeringsplasser som inngår i planen. Spesielt viktige er 
tilgangen til de to gangbruene som krysser Lønselva i plan-området. Rett nord for 

http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=381&FilId=21940
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avkjørselen til Lønsdal stasjon etableres det parkerings-plass og planfri kryssing av E6 
til gangbrua som inngår i Nordlandsruta. Gangbrua over Lønselva mellom Sørelva og 
Lønsdal er også tilknyttet en ny parkeringsplass. De mange hytteeiernes behov for 
parkeringsplasser synes godt ivaretatt. 
 
Landskap 
Av planbeskrivelsen går det fram at terrenginngrepene langs vegen søkes 
minimalisert, men at en veg av en slik standard nødvendigvis vil framtre langt mer 
synlig i terrenget enn dagens veg. Fylkeskommunen ber Statens vegvesen følge opp 
intensjonen med bruk av stedegne trær der tilplanting blir aktuelt.  
 
For å unngå at vegen framstår unødig naken og monoton også i driftsfasen ser man 
for seg at noe vegetasjon skal bevares inn mot veien for å skjerme viktige rekreasjons-
områder. Dette er positivt for den visuelle opplevelsen av veien, men kan by på 
utfordringer når det gjelder siktstrekninger og vilt langs veien. Hjorteviltregisterets 
fallviltmodul viser imidlertid at det har vært svært få påkjørsler på strekningen de siste 
10 årene. For øvrig viser vi til fylkesplanens retningslinje i pkt. 8.3.9 som sier at det 
ved nyanlegg av vei skal iverksettes tiltak som reduserer faren for påkjørsler av rein og 
vilt 
 
Fylkeskommunen har utover dette ingen vesentlige merknader til planforslagets 
arealdisponering. Plandokumentene er etter fylkeskommunens vurdering klare og 
entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både juridiske dokumenter og 
informasjon til publikum. 

 

Kulturminnefaglig 
Krigsminner 
Mellom profil 2850 og 3050 fins spor etter et leirområde med tilknytning til byggingen 
av Nordlandsbanen over Saltfjellet under andre verdenskrig. Høsten 1943 var leiren i 
bruk av den norske Arbeidstjenesten. Senere var her krigsfangeleir for sovjetiske 
krigsfanger. Dypen krigsfangelangeleir ble avviklet før krigens slutt og framgår ikke av 
oversiktene som ble utarbeidet over leirene i 1945. Det er grunnen til at 
fylkeskommunen ikke har fanget opp dette krigsminnet tidligere.  
 
Vi befarte området 23.5.2019. Nord for hytteeiendom gnr 76/29 – på vestsiden av 
dagens E6 – fins en rekke strukturer med tilknytning til Lager Dypen (boligbrakke, 
uthus, lysaggregat mv), og i sørvestre del av gnr 76/1/101 fins grunnmuren etter 
kjøkkenbrakka. (Nordøsthjørnet av muren framgår av tegningsheftet for 
reguleringsplanen.) Nordland fylkeskommune forutsetter at strukturene på vestsida av 
E6 ikke blir berørt av tiltaket. Det bør tas inn en reguleringsbestemmelse om at muren 
etter kjøkkenbrakka skal gjerdes inn i anleggsfasen for å unngå skade.  
 
Av selve krigsfangeleiren fins det nesten ingen spor tilbake, bare noen fragmenter av 
veggvoller etter Nissenbrakker samt ovner. Det ser ut til at deler av fangeleiren ligger 
under dagens vegfylling, mens andre deler synes å ha blitt slettet. De gjenværende 
restene har ikke vesentlig regional verdi, og Nordland fylkeskommune har som 
regional kulturminnemyndighet ingen vesentlig merknad til at fangeleirområdet nå går 
tapt. 
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Like nedstrøms av Viskisbrua ligger restene etter brua som ble sprengt av allierte 
styrker i mai 1940 for å sinke den tyske framrykkingen. Dette er et av få fysiske spor 
etter felttoget gjennom Nordland i 1940. Fylkeskommunen ber om at det tas inn et 
punkt i planbestemmelsene om at restene etter den krigssprengte brua skal sikres i 
anleggsfasen.  
 
Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med 
foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente, automatisk fredete kulturminner. 
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra 
Sametinget. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Katrine Erikstad 
seksjonsleder for Plan og miljø 
         Håkon Renolen 
         rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Saltdal kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av Detaljregulering E6 Sørelva - Viskis 

Vi viser til oversendte plandokumenter datert 04.04.2019, reviderte dokumenter mottatt 
24.05.2019, og til brev datert 29.04.2018 hvor Bane NOR gis utvidet høringsfrist til utgangen av 
juni 2019. Vi viser også til møter mellom Statens vegvesen og Bane NOR 29.04.2019 og 
14.06.2019.  
 
Nordlandsbanen går parallelt med vegen over det meste av planstrekningen. Nordlandsbanen 
trafikkeres av person- og godstog, og er en viktig godsforbindelse mellom Oslo/Trondheim og 
Nord-Norge. 
 
Nærføring med jernbanen 
Vegtiltaket ligger i en stedvis trang korridor mellom jernbanen og elva. Planen legger til rette for 
nærføring mellom veg og jernbanen ca. de to første kilometer i sør. På strekningen med nærføring 
vil ny veg ligge ca. 15 meter unna jernbanen. Det er viktig at det ivaretas tilstrekkelige arealer og 
adkomstmulighet for gjennomføring av drift og vedlikehold eller tiltak i tilknytning til jernbanen både 
i anleggsfasen og permanent situasjon. Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer 
dette.  
 
Vi minner om at det innenfor en avstand på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje ikke kan utføres 
tiltak uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. Loven angir også at Bane NOR kan 
fastsette vilkår for tillatelse til tiltak innenfor 30 meter fra sporet. Ved behandling etter 
jernbanelovens § 10 vil Bane NOR stille krav til tiltaket som ivaretar jernbanens behov og sikkerhet.  

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi 
forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet. 
 
Sikring mot jernbanespor 
ROS-analyse vedlagt planforslaget konkluderer med rød faregrad for tema jernbane, og det 
fremgår at det er mulig at kjøretøy kan kjøre utenfor vegen og treffe jernbanesporet. Ved rød 
konsekvenskategori er det krav om risikoreduserende tiltak. Som avbøtende tiltak har ROS-
analysen foreslått at jernbanen sikres med rekkverk dimensjonert for tunge kjøretøy eller annen 
barriere der det er mulig at kjøretøy kan kjøre ut av vegen og havne i jernbanesporet. Dette er 
imidlertid ikke sikret i bestemmelsene.  

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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Det kommer frem av plandokumentene at det er flyttlei og trekklei for rein i området med nærføring 
mellom veg og bane. Konsekvensutredning for reindrift sier at tiltaket vil føre til økt sannsynlighet 
for påkjørsler mellom rein og tog som følge økt trafikk, særlig tungtrafikk, og at mer rein presses 
opp mot jernbanelinjen.  
 
Bane NOR kan ikke akseptere en risiko for at kjøretøy havner i jernbanesporet, uten at det 
etableres risikoreduserende tiltak. Bane NOR kan heller ikke akseptere tiltak som medfører 
forverring i situasjonen for rein mot jernbanesporet uten at det stilles krav om sikkerhetstiltak, f.eks. 
etablering av viltgjerder. Vi gjør oppmerksom på at Bane NOR vil kreve etablering av kjøresikkert 
rekkverk mellom bane og veg for å unngå at kjøretøy havner i jernbanesporet, og viltgjerde for å 
hindre at rein kommer inn mot sporet, gjennom vår saksbehandling etter jernbanelovens § 10. I 
denne sammenheng må også plasseringen av gjerder og rekkverk avklares. 
 
Plandokumentene sier at eventuell etablering av sikkerhetstiltak mellom veg og bane må ses i 
sammenheng med flyttleier for rein i området. Da etablering av barriere mellom veg og bane vil 
kunne påvirke reindriften, må det samtidig utredes hvordan etablering av barriere langs jernbanen 
vil påvirke reindriften og reinens trekkmønster, og hvordan det påvirker jernbanen.  
 
Bane NOR forutsetter at hensynssone for reindrift med tilhørende bestemmelse blir 
bearbeidet/endret. Det er konflikt mellom hensynssone for reindrift og behovet for å etablere 
rekkverk/barriere mellom jernbane og veg. Vi ber om at Statens vegvesen avklarer hvordan dette 
kan løses i planforslaget i dialog med Bane NOR og Saltfjellet reinbeitedistrikt før planforslaget 
med tilhørende bestemmelser legges fram for kommunal planmyndighet til sluttbehandling. Vi viser 
til departementets reguleringsplanveileder, kapittel 6.1 (september 2018), der det heter at: «En 
reguleringsplan skal ta sikte på å få den best mulige arealbruk totalt sett etter en helhetlig 
avveining av de ulike interessene.» Vi forutsetter at jernbanens interesser og sikkerheten for 
togframføringen blir vektlagt og avklart i det videre arbeidet med planforslaget.    

Naturfare  
Det fremgår av reviderte plandokumenter mottatt 24.05.2019 at skråningsutslaget til ny veg vil 
treffe jernbanefylling noen steder, og at ny vegfylling vil skjære inn i jernbanefyllingen. Det oppgis 
videre at dette vurderes å ikke påvirke jernbanen negativt. Planmaterialet og geoteknisk notat er 
generelt tynt når det gjelder beskrivelse av grunnforhold og vurderinger av konsekvenser og tiltak. 
Det sier heller ingenting om konsekvenser for jernbanen. Vi gjør oppmerksom på at selv små 
inngrep i jernbanefylling kan ha negativ innvirkning på jernbanens stabilitet. 

Bane NOR vil ikke tillate inngrep i jernbanens fyllinger, eller andre tiltak som kan utsette jernbanen 
for økt fare for flom-, erosjons-, setnings- og/eller skredskader. Dersom det er nødvendig å utføre 
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må det sannsynliggjøres at tiltakene er 
gjennomførbare. Vi viser til krav til sikker byggegrunn gitt i plan- og bygningsloven § 1-6 og § 28-1 
og TEK17 kapittel 7 med tilhørende veileder. Vi minner om at det ved søknad om tillatelse etter 
jernbanelovens § 10 må dokumenteres at tiltaket ikke medfører at jernbanen utsettes for økt risiko 
for skader eller ulemper forårsaket av naturfare. I saksbehandlingen etter jernbanelovens § 10 vil vi 
stille krav til tiltaket dersom det kan påvirke jernbanen negativt. 
 
Anleggsperioden 
Den trange arealsituasjonen gir begrenset areal for anleggsgjennomføring, trafikkavvikling og 
sikring av jernbanens arealbehov for drift og vedlikehold og eventuelle risikoreduserende tiltak. 
Anleggsperioden for E6 må ikke begrense fremkommelighet og sikkerhet på Nordlandsbanen. Vi 
kan ikke tillate anleggsvirksomhet som kan forårsake rystelser eller på annen måte påvirke 
jernbanens anlegg eller fremkommelighet under anleggsperioden. Sprengning må kun skje etter 
anvisning fra Bane NOR. Ved arbeider som medfører sprenging nær jernbanen, må Bane NOR 
kontaktes før arbeidet starter, for å avklare behov for sikring og dekning av kostnader. Det vil bli 
krav om hovedsikkerhetsvakt ved jernbanen under anleggsarbeidene. Tiltakshaver må dekke 
kostnader for dette. Vi minner om at også anleggsarbeid innenfor 30 meter fra jernbanen må 
godkjennes etter jernbanelovens § 10. 
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I byggeplanfasen skal framkommelighet og sikkerhet for jernbanen være dokumentert gjennom en 
RAMS-analyse. Denne analysen skal omhandle anleggsperioden for ny E6 for alle områder der det 
er nærføring mellom veg og bane. RAMS-analysen skal i tillegg til trafikkavvikling omfatte ROS-
forhold knyttet til naturfare og fare for virksomhets-/trafikkulykker etc. Analysen skal inneha en 
tiltaksliste som beskriver aktuelle risikoreduserende tiltak, gjennomføringstidspunkt og ansvar. 
RAMS-analysen skal sendes til Bane NOR for gjennomsyn og aksept i god tid før 
anleggsarbeidene starter opp. Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer dette. 
 
Tiltakshaver må legge stor vekt på å minimalisere eventuelle ulemper for togtrafikken og de 
reisende. Eventuell søknad om sportilgang/sporbrudd må sendes Bane NOR i god tid før arbeidet 
starter opp. Vi viser her til Bane NORs rutiner for søknad om sportilgang/sporbrudd. Kontakt Bane 
NOR v/ Jostein Reitan.  

Snørydding 
Snørydding på jernbanen må hensyntas ved utbyggingen, da det i dag skuffes snø over fra 
jernbanen til vegen. Dette er en uheldig situasjon, og det bør redegjøres for hvordan dette skal 
løses. Dagens praksis kan være en potensiell risiko for sikkerhet, og vi anbefaler at snørydding 
også tas inn som et tema i ROS-analysen. Situasjonen bør beskrives og eventuelle 
risikoreduserende tiltak vurderes. 
 
Bestemmelsene 
I reviderte plandokumenter mottatt 24.05.2019 har forslagsstiller tatt inn en ny bestemmelse som 
angir at alle planlagte tiltak skal gjennomføres uten at jernbanens infrastruktur blir skadet eller at 
jernbanedriften blir påført vesentlig ulempe. Det er positivt at bestemmelsene sikrer jernbanen mot 
skader, men vi mener at bestemmelsen er lite presis og vanskelig å følge opp. Videre stiller vi 
spørsmål ved bruk av ordet vesentlig ulempe, da dette gjør at bestemmelsen kan være åpen for 
tolkning. Vi mener at ordlyden i bestemmelsen bør endres for å sikre jernbaneinteressene på en 
mer entydig måte.  
 
Bestemmelse 2.1 om byggegrense viser kun veglovens krav til byggegrenser fra riksveg. Vi mener 
at bestemmelsen også bør vise til byggegrense fra jernbane jf. jernbanelovens § 10, eller tas ut. 

Bane NOR som grunneier har følgende merknader 
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 
 
På denne strekningen har Bane NORs eiendom fiktive grenser i matrikkelen. Dersom prosjektet 
fører til grunnerverv fra Bane NOR er det konduktørkartene som gjelder. Disse kan fås oversendt 
ved henvendelse til Bane NOR Eiendom v/ Anne Kristin Meland anne-kristin.meland@banenor.no.  
 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Britt Jorid Børset Foss 
arealplanlegger 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Statens vegvesen region Nord 
Kopi:  
Saltdal kommune 
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Saltdal kommune - Detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva - Viskis -
Planforslag til høring og offentlig ettersyn

Viser til deres forslag til detaljplan. Underveis i planarbeidet har også Statskog SF gitt en del innspill.

Statskog SF er særlig opptatt av 2 forhold i denne planen.

Det ene er forholdet til allmennhetens muligheter for å fortsatt kunne nytte områdene øst og vest
for E 6 til rekreasjon og friluftsliv.

Det andre forholdet er kapasitet og plassering av parkeringsplasser for eksi s terende hytter og
potensielt nye hytter.

Arealene både øst og vest for den aktuelle veg strekningen Sørelva – Viskis er mye b rukt av allmennheten
gjennom store deler av året. Det er imidlertid noe steder som er bedre tilrettelagt i dag og som vi mener
man fortsatt bør hensynta i denne nye planen. Dette gjelder ved de 2 hengebruene over Lønselva,
henholdsvis like nord for Sørelva og like nord for avkjørslen til Lønsdal hotell/stasjon. Den tredje plassen er
rett nord for Viskis bru.
På alle disse stedene må det sikres tilstrekkelig parkering, og at disse plasseres slik at brukerne unngår
kryssing av E6. Vi er derfor svært fornøyd med at det i forslaget legges opp til offentlig parkeringsarealer
på disse stedene. Den som i dag har størst besøk er nok ved Lønsdal, og at det er derfor meget bra at man
her også planlegger å lage en planfri kryssing med kulvert under E6. Noe som sikrer også god tilgang for
hotellgjester, hytteeiere, togpassasjer og andre vandrere (DNT - rute).

Når det så gjelder hensynet til hytteeiernes behov for parkering er dette bildet mere komplisert. Den
største utfordringen med parkering er vinterstid fordi færre alternativer er da tilgjengelig. Vi har forståelse
for at det er nødvendig å redusere antallet avkjørsler fra den nye veien , men disse bør samtidig plasseres
slik at de dekker hytteeiernes behov best mulig og har den nødvendige kapasiteten. Det er da særl ig i den
sørligste delen av planområdet utfordringene med parkering er størst.

På strekningen sør for avkjørselen til Lønsdal stasjon ligger i dag til sammen nærmere 90 hytter . De
fordeler seg med h enholdsvis ca. 30 på østsiden av dage n s E6, og ca 50 p å vestsiden, mellom jernbanen og
E6. Vanligvis kreves det 1, 5 pplass pr. hytte i nye planer, og vi mener dette bør også legges til grunn i dette
plan arbeidet. Noen få av disse benytter parkering på eksisterende sideveger, men de aller fleste parker
langs d agens E6. I tabell 5 er det antydet at det kan bli aktuelt å innløse inntil 13 hytter. Flere av de
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berørte hytteierne har henvendt seg til oss, helt siden forrige vegplan ble presentert på 90-tallet, med  
ønske om ny tomt i området. Problemstillingen er diskutert med Saltdal kommune  og Saltfjellet 
reinbeitedistrikt, og begge er postive til en viss fortetting av eksisterende hyttefelt. Dette kan maksimalt 
dreie seg om 25-30 tomter. 
 
I tabell 4 er det opplistet planlagte parkeringsplasser og kapasitet.  Totalt foreslås det 9 steder med til 
sammen ca. 165 parkeringsplasser i forslaget til plan. Av disse er 4 steder tiltenkt allmennheten primært – 
ikke hytteiere og disse utgjør til sammen ca. 115  parkeringsplasser. Det er dermed lagt opp til i planen 
bare ca 50 parkeringsplasser for hytteeierne.  
Dette synes vi derfor rimer dårlig med faktisk antall hytter i dag. Skal man legge til grunn 1,5 pplass pr. 
hytte så burde man legge inn en parkeringskapasitet i denne planen som er rundt 100-120. Innløsningen 
denne planen medfører av hytter og ønske om erstatningstomter vil sannsynligvis  kreve ny 
reguleringsplan. Skal det kunne forsvares bør det  også legges til grunn av det kan bli en liten netto økning  
av antallet hytter i fremtiden. Uansett om det ikke blir noen fortetting fra dagens situasjon mener Statskog 
SF at antallet parkeringsplasser tiltenkt hytteeierne er alt for lavt i dette forslaget til plan. 
 
I det nordligste hyttefeltet ble det funnet en løsning for flere av hytteierne med at de fikk opparbeidet en 
egen pplass et stykke utenfor E6. En slik løsning bør man kanskje også se på mulighetene for både på øst 
og vestsiden av veien lengre sør. 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Rundhaug 
seniorkonsulent utvikling 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
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Uttalelse vedrørende detaljregulering med 
konsekvensutredning for E6 Sørelva - Viskis i Saltdal 
kommune.  

Vi viser til deres brev av 04.04.2019, samt brev fra oss av 22.09.2014 etter befaring. 

Befaringen i 2014 ga ingen funn, og etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi 
ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske 
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra år 1917 er automatisk freda i følge kml. 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter 
(sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et 
steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, 
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 

 
 
 
 
Varrudagáj/Med hilsen 
 
 
 
Thor-Andreas Basso Sidsel Bakke 
konst. fágajođiheaddji / fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:    
Statens vegvesen Region Nord 8002 BODØ 
 
Kopiija / Kopi til:    
Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 
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Fra: Arnt Knutsen <aknu007@gmail.com> 
Sendt: 28. april 2019 19:44 
Til: Andersen Roar 
Emne: Reguleringsplan Sørelva Viskis 
 

Hei 

 

Har sett på reguleringsplanen for Sørelva - Viskis i Saltdal kommune. Jeg har en hytte i 

området g.nr 76/1/106. Slik jeg ser det påvirkes denne ganske betydelig ifølge den planen 

som foreligger, og har noen spørsmål i forbindelse med dette:  

 

- Hytten ligger såvidt utenfor rød støysone med forventet støynivå på ca.63db, kan heller ikke 

se at avstand fra vei øker særlig. Den er allikevel ikke vurdert sammen med de 19 som nevnes 

i henhold til eventuell innløsing. 

- Det skal bygges en ny parkeringsplass rett sør for hytten min (profil.nr 4030). Kan du si noe 

om avstand fra hytte til parkeringsplass?. 

- Jeg har en brønn  ca 30 meter sør for hytta, slik jeg ser det vill denne bli påvirket av planlagt 

parkeringsplass, hvordan løses dette? 

 

Slik planene foreligger nå, ser jeg på dette som en åpenbar forringelse av både verdi og bruks 

opplevelse av hytten. 

 

Med Hilsen 

Arnt Knutsen 

 

http://g.nr/
http://profil.nr/


Fra: Georg de <georg.de.besche@sbnett.no> 
Sendt: 22. mai 2019 14:59 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Høringsuttalelse ny E6 Sørelva Viskis 
Vedlegg: 20190522 Høringsuttalelse ny E6.pdf 
 

 

 

-- 
med hilsen 
Georg de Besche dy 
mtlf: 99276468 



Søndre Lønsdal hytteforening

v/ georg.de.besche@sbnett.no

Statens vegvesen

firmapost-nord@vegvesen.no

Fauske 22 mai 2019

HØRINGSUTTALELSE FOR E6 SØRELVA –VISKIS

I forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid E6 Sørelva – Borkamo ble hytteforening
invitert til et oppstartmøte om blant annet parkeringsplasser for hyttefeltet. Vi oversendte 30
april 2014 oversikt om hvem som parkerer hvor og forslag til steder vi mente parkering i
fremtiden ville være hensiktsmessig. At det etableres nye parkeringer ved hengebruer og at
det foreslås undergang ved hengebru i nord ser vi som et godt forslag.

Det forslag som nå er sendt på høring har flere momenter av det vi har levert som forslag
tidligere. Hytteforeningen ønsket egne parkeringsplasser med avkjørsel fra E6. Parkering
langs gamle E6 ble av oss sett på som lite tjenlig på grunn av mye vedlikehold, da særlig
med tanke på brøyting. Forslaget som nå fremmes, viser fortsatt mye av gamle E6 som
parkeringsareal til hytteparkering.

Vi er ikke kjent med hvilke hytteeiere som vil kreve innløsing som følge av ny E6. Behovet
for parkeringsplasser for hytteeiere må vurderes ut fra hvilke hytter som blir værende etter at
ny E6 er etablert. Et tidligere forslag til reguleringsplan, som ikke ble vedtatt politisk, foreslo
antall parkeringsplasser til 1,5 plass pr hytte.

I det åpne møte avholdt på Saltdal turistsenter 8. mai ble det opplyst at antall avkjørsler ikke
skulle overstige 1 avkjørsel pr 3dje kilometer. I det fremlagte forslag er antall avkjørsler noe
tettere enn det. Vårt tidligere oversendte forslag inneholdt flere parkeringsplasser enn vist på
tegningene i dag.

I planforslagets tabell 4 er det liste over antall plasser pr parkeringsplass men ikke hvilke
hytter de er ment å betjene. Det synes som at de viste parkeringsplasser ikke har den
nødvendige størrelse til å betjene de hytter som naturlig vil benytte parkeringen. Da vises til
pel 4050, 3250 (anlagt etter ras under jernbanen) og 3050.

I møte på turistsenteret var det flere kommentarer på å benytte gamle E6 til parkering. Det
ble også sagt at asfalt skal fjernes og veien smales inn. At gamle E6 er foreslått smalere var
ingen imot, men det ble sett på som verdibevarende å beholde asfalt på den del som skal
bestå som parkeringsareal. Bevaring av asfalt vil bedre tilrettelegging for syklister, hvilket er
en del av planforslagets målsetting. Videre ble det uttrykt ønske om tilrettelagte
parkeringslommer der det parkeres i dag. Hytteforening sier seg enig i de fremkomne
uttalelser fra møte, men det vil bare dekke et sommerbehov. Det er en forringelse av
hyttefeltet om det i syd kun blir parkering langs gamle E6. Vi foreslår at det etableres store
parkeringsplasser ved viste avkjørsler til gamle E6, til bruk for hyttene. Vi begrunner det med
at vinterstid blir det en for stor oppgave for en liten hytteforening å brøyte nesten 2 km vei.
Parkering etablert etter raset under jernbanen og parkering ved avkjøring i syd må etableres
store nok til å kunne betjene hyttene i mellom. Tilsvarende må parkering vist ved pel 3050,



være stor nok til vinterparkering for hytter langs det som er vist eksisterende adkomst vei og
dennes forlengelse.

Det legges også opp til at hytteeierne skal forestå vedlikehold og drift av så vel p-plasser
som adkomstveier. Samtidig beskrives at de samme p-plasser og veier skal være
tilgjengelige for allmenn bruk. Vi mener at parkeringsplasser ment for hytteeiere må kunne
forbeholdes disse så lenge Statens vegvesen ikke vil drifte og vedlikeholde arealene. Det
kan forventes hensetting av søppel fra besøkende om disse ikke blir forbeholdt og avstengt
til bruk for hytteeiere. Reguleringsforslaget beskriver overskudd av masser. Så det å etablere
parkering både for offentligheten og til hytteeiere må være en god måte å utnytte
overskuddsressurser av masser. Med etablering av p-plasser på rett side der hyttene
befinner seg vil det medføre økt sikkerhet inn og ut av bil. Spesielt med tanke på at den
gamle E6 ikke blir brøytet foreslår vi, i tillegg til inntegnede parkeringsplasser, parkering
mellom gammel og ny E6 ved pel 2200. Men personkryssing av E6, alt etter hvilken retning
turmålet ligger i, vil ikke endres med parkeringsplasser. Vi vil anta at det er mest utsatt med
kryssinger ved avkjøring til Saltfjellet Reinprodukter (ca. pel 4000). Det legges opp til 90
kilometersone for hele strekningen. Vi mener det må vurderes nedsatt hastighet gjennom
hyttefeltet eller at det benyttes variabel hastighetsmerking for helg og høytider da det er mest
folk på hyttene.

For styre Søndre Lønsdal hytteforening

Georg de Besche dy







Fra: Torbjørn Søfting <torbjorn@bbeiendom.no> 
Sendt: 22. mai 2019 21:35 
Til: Firmapost-nord 
Emne: E6 høringsuttalelse gnr76 bnr 30 
Vedlegg: Brev sendt pr. post 22.mai 2019.jpg; Flyfoto ny Vei til gården.pdf; Ny vei til 

gården gnr76 bnr 30.pdf 
 
Hei. 
 
På vegne av John Egil Johansen, som eier av gården med gnr. 76, bnr. 30 i Saltdal kommune har jeg 
påtatt meg å formidle dennes kommentarer til Ny E6. 
 
I det foreliggende planutkastet er det inntegnet to alternative forslag til ny adkomst. At det ikke lar 
seg gjøre, slik det er fortalt dem, å beholde eksisterende veg med direkte tilkomst til E6 har de 
innfunnet seg med. 
Dog, begge disse alternative innebærer vesentlige problemer og ulemper. 

1. Alternativ lengst sør går rett forbi inngangspartiet og over septiktank. Slik den er tegnet 
skaper den uheldige brukskonsekvenser for gården samt at septik med ledning må omlegges. 
Videre går denne ned mot jordet og frem til eksisterende veg. I dette området er det hver vår 
store vannansamlinger som vil gjøre veien oversvømmet og nærmest ubrukelig.  

2. Alternativ lengst nord går gjennom gårdstunet som er aktivt i bruk til driftsforhold og som 
skaper hinder for dette. Den går også tvers gjennom røykeriet. Slik den er tegnet skaper den 
uheldige brukskonsekvenser for gården. Videre går denne ned mot jordet og frem til 
eksisterende veg. I dette området er det hver vår store vannansamlinger som vil gjøre veien 
oversvømmet og nærmest ubrukelig.  

 
Det beste alternativet vil være å legge veien slik den er skissert med rødt på vedlagte kartskisse. Selv 
om dette området er tenkt brukt til riggområde i anleggstiden burde det like fullt være mulig å 
etablere denne her, selv med små tilpasninger under anleggsperioden. Med denne plasseringen 
unngås alle de påpekte uheldige konsekvensene som er påpekt ovenfor. 
 
På vegne av John Egil Johansen ber jeg om at alle påpekte forhold hensyntas og at ny adkomstvei 
anlegges slik som her foreslått. 
 
Vedlegg: 

- Brev sendt pr. post 22.5.2019 med vedlegg. 
- Kartskisse: Ny vei til gården gnr76 bnr30 
- Flyfoto med skisse ny vei 

 
For: 
John Egil Johansen 
Dypen, Lønsdal 
8255 Røkland 
 
Med vennlig hilsen 
Torbjørn J. Søfting 
Tel.: +47 906 23953 
   

 



https://sakarkiv.vegvesen.no/personallibraries/vegvesen/roaran/viewed%20files/15-201505-93%20Brev%20sendt%20pr.%20post%2022%209591844_1_1.JPG[28.05.2019 14:55:09]











Fra: Erlann Eldorsen <eldorsen@gmail.com> 
Sendt: 6. mai 2019 15:11 
Til: Firmapost-nord 
Kopi: Erlann Eldorsen 
Emne: Vedrørende reguleringsplan for E6 Sørelva 
 

Hei,  

Vi er eiere av hytte med gårds.- og bruksnummer 76/26 i Lønsdal. Hytta vår ligger helt inntil  

fv. 511 til Lønsdal stasjon, første hytte på høyre side etter avkjørsel fra E6. Vi ligger derfor 

også rimelig nært E6. 

 

Støyskjerming 
Vi ønsker støyskjerming. Det er mye støy fra brøytebiler både langs E6 og opp fylkesveien til 

stasjonen om vinteren og ellers er det generelt mye plagsom støy fra E6. 

 

Gangsti under E6 
Viser til  Figur 25 på side 37 i planbeskrivelsen. I utgangspunktet er vi positiv til gangsti og 

undergang, men slik det er plassert i plantegningen synes vi den kommer veldig nært tomta 

vår. Den ligger allerede klemt mellom E6 på en side og fv. 511 på to sider, den svinger fra 

siden av hytta og opp bak den.  

 

Slik  den nye gangstien er tegnet inn i reguleringsplanen kommer tomta vår til å bli omringet 

av offentlige ferdselsårer. Vi ber derfor om at gangstien med undergang beholdes så nært opp 

mot dagens gangsti (den gamle veien til Lønsdal stasjon), altså flyttes så lang nord som 

mulig. 

 

Mvh. 

Liv Johansen og Erlann Eldorsen 

 



Magne Franing                                                                                                                                                                                                                       

Furuvegen 33, 8250 Rognan                                                                                                                                                                                             

tlf.91879645                                                                                                                                                                                                     

magne.franing@sbnett.no 

          Rognan  20.mai 2019 

Statens vegvesen                                                                                                                                                     

Region nord                                                                                                                                                                 

Bodø 

HØRINGSUTTALELSE  FOR E6 SØRELVA –VISKIS 

Jeg er eier  av hytte  på eiendommen 76/61. Denne ligger på profil 2625 på østsiden av veien. 

Planlagte parkeringsplasser   medfører lengre vintervei 

Jeg vil nevne at jeg jobbet som 50% kommuneoverlege og 50% fastlege/legevaktslege  1974-2015, 

herav i Saltdal fra 1978 til jeg ble pensjonist. Kommuneoverlegens oppgaver innbefatter Miljørettet 

helsevern , blant annet helseperspektiv i planlegging, støy, ulykker, vannforurensning og andre 

faktorer i miljøet som direkte og indirekte  påvirker menneskes helse og trivsel. 

VANNKILDE                                                                                                                                                              

Vår hytte er bygget i 1972, har egen brønn i bakken bakom hytta hvor vi sommer som vinter pumper 

opp vann som brukes til drikkevann, vask etc.  Vi har ikke behov for å hente/bringe vann med oss til 

hytta som mange andre i området må. I dette området er det ikke mulig å hente vann i Lønselva.  

Forarbeidet til veifylling og fyllingen kan/vil ødelegge  tilsiget og vannkvaliteten. 

STØY                                                                                                                                                               

Støykartet er beregnet utfra anslått trafikkmengde i 2040 og i høyde 4 meter over terrengnivå. 

Anslått trafikkmengde  er nok vanskelig å beregne, ikke minst trailertrafikken og hva som vil skje med 

gods og jernbane. Som kjent er dekkstøy det dominerende fra 50 km og oppover. Her vil lovlig 

hastighet  være 90km/t,  i praksis kanskje høyere nordover, sørover er det  er motorene og ikke 

veiens beskaffenhet  som vil begrense hastigheten.  Støyen østover , ikke minst profil 2800-3100 , 

kan bli verre enn kartet viser. Uteplassene til hyttene er stort sett sørvendt, og dette er jo  vinkelrett 

på veiretning.   

STØYREDUSERENDE TILTAK                                                                                                                                   

1. Det skal  monteres  rekkverk i området sør og nord for  profil 2600, men jeg kan ikke utfra tegning 

se eksakt.  Det bør/må monteres tett rekkverk  i området profil 2400 – 3000  da dette vil gi en tydelig 

støyreduserende effekt østover.  Dette gjelder snitt støy, men også «smellet» når en trailer kommer 

kommer inn i området i 80-100km/t.                                                                                                                  

2. Skog utenfor fyllingsbredden må beholdes.                                                                                                     

3. Hastigheten reduseres  gjennom hytte – og  boligfeltet. 

En reduksjon på 3dB utgjør en merkbar endring for mennesker. En hastighets reduksjon fra 90 til 

70km/t utgjør 3 dB.  Dette hvis 10% av trafikken er tunge kjøretøy, men i dette området er 25% 

tunge kjøretøy. Kombinasjon av noe redusert hastighet og punkt 1 er nok det mest effektive. 

Redusert hastighet vil også bedre sikkerheten for gående/kryssing av vei. 

mailto:magne.franing@sbnett.no


PARKERING                                                                                                                                                                 

Det er foreslått at gamle E6  fra profil 2125-3275 (1,15km) skal benyttes som parkering for hyttene på 

vestsiden, men at den skal smales inn  og asfalten fjernes. Det kan virke gunstig for sommerparkering 

, men fare for gjengroing er tilstede. Jeg har gode kjennskaper til  veiens beskaffenhet før oljegrus og 

senere asfalt ble lagt. Veibanen vil ganske snart bli forringet.                                                                    

Det vil også være vanskelig å brøyte denne  strekningen, dels grunnet beliggenhet i forhold til nye E6. 

Dette vil medføre at parkeringsplasser på østsiden vil  bli benyttet og barn og voksne må krysse nye 

E6.                                                                                                                                                                           

For å unngå mye krysning av veien bør det være en parkeringsplass  på vestsiden der sør-innkjøring 

til gamle E6 skal være. Mulig planlagt?                                                                                                             

Noen av parkeringsplassene bør nok være større enn planlagt.                     

ANTALL  AVKJØRSLER  Det skal  være et begrenset antall avkjørsler på en 90km vei. Dere har tidligere 

vært enig i at det er forskjell på avkjørsler fra hytter, bolig, butikk,--- . I området mellom de to 

gangbruene er det nå 22-24 parkeringslommer og avkjørsler. Det er i følge rapporten registret 11 

ulykker med personskader i dette området. Disse ulykkene er 7 utforkjøringer, 2 møteulykker og 1 

forbikjøring. Jeg tror ikke noen har sammenheng med de 24 parkeringslommer og avkjørsler. 

Hastigheten i området er i dag 80km/t.  Det er retningslinjer for antall avkjørsler på en 90km vei, men 

utfra historien i området skulle det være plass for 1-2 til i forhold til planen. 

SKILØYPE                                                                                                                                                       

Tilgjengelighet til fjellområdet:  Fast skitrase gjennom flere tiår  for blant annet hyttene på østsiden 

fra  profil 3400  og sørover  blir påvirket av ny veitrase.  Trygg kryssing av elva kan først  skje ved 

profil 2100.  Før 2100 velger en del å  gå opptil nåværende parkeringsplass ved profil 1775, deretter 

over jernbanen og videre inn i området nord for Rausteinbekken mot Kjemåfjellet og sørover.  I 

samme området går også den gamle «Militærveien» som går inntil Kjemåfjellet og som brukes mye 

som turveg, spesielt ettersommeren.                                                                                                                           

Det er  to  hytter på vestsiden av jernbanen, en trafostasjon(20.000 volt til 220 volt) og en telemast. 

Sett i forhold til parkering for turgåere, hytter, etc.  bør det være en parkeringplass på vestsiden av 

veien. En kan bruke samme avkjørsel som til gamle E6, men flyttes noe sørover. Figur 22 og 23 gir 

uklart svar på om det alt er planlagt? 

ANNET                                                                                                                                                                     

Det må være mulig å parkere og ha adkomst til hyttene i byggeperioden. Ny parkeringsplass må 

etableres før eksisterende fjernes/stenges.                                                                                                

Parkeringsplassene ved de to gangbruene må brøytes om vinteren da områdene benyttes året rundt. 

I dag har en denne mulighet.                                                                                                                                     

Hva vil skje med kulverten om vinteren?                                                                                                               

Alle parkeringsplassene er åpne for alle, ikke bare hytteeiere, og må asfalteres. 

 

Med hilsen 

 

Magne Franing 



 

  



From: Olav Evensen <olavose@sbnett.no> 
Sent: 23. mai 2019 15:37 
To: Firmapost-nord; torbjorn@bbeiendom.no 
Subject: Merknader Reguleringsplan Sørelva-Borkamo E6 
Attachments: Merknader reguleringsplan .docx; Merknader reguleringsplan 

.pages 
 

Hei.  

 

Sender herved noen merknader til reguleringsplanen for E6 Sørelva - Borkamo, konkret 

strekningen Sørelva - Viskis bru. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Olav Ose Evensen 

  



Merknader til utkast -  reguleringsplan for E6 Sørelva - Viskis 
 
Viser til fremlagt utkast til reguleringsplan samt orientering på åpent møte på Saltdal 
turistsenter 8. Mai 2019. 
 
Vi har hytte i det aktuelle området, hytte nr 76/1/49.  Vår hytte er ikke i kategoriene 1, 2 
eller 3 jfr s.42 i planen. Men vi blir i høyeste grad berørt når det gjelder helårig adkomst og 
parkering hvis det blir slik saken ble fremstilt imøte. 
 
Våre merknader er derfor spesielt knyttet til adkomst og parkering, men vi gir også noen 
generelle kommentarer/forslag 
 
I dag parkerer vi ved anlagt parkering som ble laget etter ras ved jernbanen. (profil 3260)   
I utkast til reguleringsplan påpekes at tilrettelegging av parkering  for hyttene i området 
skal sikre at hytteeiere ikke krysser nye E6, noe som er godt forståelig. 
I utkastet er da parkeringsplassen inntegnet på  profil 3035. Denne er skissert som 
offentlig parkeringsplass med ca 25 plasser.  
 
På orienteringsmøtet  ble det informert om følgende: 
 
* man har tatt ut angivelse av antall plasser pr parkeringsplass 
* parkeringsplassen defineres fortsatt som offentlig og vegvesenet sin eiendom 
* parkeringsplassen vil ikke bli vedlikeholdt/brøytet av vegvesenet 
 
I utgangspunktet vil dette også være parkering for hyttefolk på østsiden av E6 mellom  
profil 2000 og 3000.   
 
Knyttet til aktuelle parkeringsplass ønsker vi å fremme følgende merknader: 
* På side 36 I planen angis følgende: Ved profil 3030 er det på østsiden av E6 lagt en 

offentlig parkeringsplass. Fra denne plassen er det planlagt kjørbar adkomstvei ut i 
terrenget for å lette og sikre adkomsten til hytter. Vi ber om at det anlegges adkomstvei 
også fra parkeringsplass ut i terrenget mot nord til profil 3265.  Dette for å sikre trygg 
adkomst også for hyttene lengst nord i dette området, spesielt om våren da myra øst for 
parkeringsplassen er svært våt.  

 
* Det er urimelig at parkeringsplassen ved profil 3030 skal defineres som offentlig 

parkering for allmennheten uten at den underlegges vegvesenet sitt ansvar for 
brøyting/vedlikehold. 

 
* Å legge ansvar for brøyting på privat part der vei har 90 sone med 25 % vogntog (tallet 

er tatt fra beskrivelse i planutkastet) fremstår som lite forsvarlig. Skal trygg og 
trafikksikker avkjørsel fungere må den være tilgjengelig hele året.  Dette innebærer etter 
vårt syn at Statens Vegvesen tar ansvaret for å brøyte i det minste nedkjørsel til 
parkeringsplassen.  

 
Generelt ønsker vi å påpeke at vi reagerer på at tilgjengeligheten til hyttene i området, 
som har stått der fra 60 tallet trolig vil forringes i betydelig grad.  
 
Vegvesenet sier de vil ha ansvaret for bare de to offentlige parkeringsplassene ved 
hengebroene over elva. Dette opplever vi som hytteeiere diskriminerende.  
For almenheten er det allerede flere parkeringsplasser på Saltfjellet som holdes åpen  
på vinteren av vegvesenet.  



Vi som hytteeiere har ikke andre alternativer og det må være rimelig at vi behandles 
likeverdig med allmennheten med hensyn til tilgjengelighet.  
 
Som kjent er det aktuelle området et aktivt friluftsområde med mange hytter.  Etter vår 
vurdering vil det være trafikksikkerhetsmessig riktig å ha redusert hastighet til 70 eller 
maks 80 kilometer i timen. Dette ville gjøre utfordringen med økt støy, spesielt dekkstøy 
betydelig mindre og flere hytter ville kanskje kunne bevares. Selv om det tilrettelegges for 
parkering på begge sider av veien for å unngå kryssing vil en viss ferdsel være uungåelig 
da området er attraktivt både sommer og vinter.  Dessuten besøker hyttefolket naturlig 
hverandre.  
 
Siden vegvesenet ikke vil ta ansvar for brøyting vil avkjøring til de parkeringsplasser som 
anlegges kunne utgjøre en risiko. Redusert hastighet ville gjøre disse utfordringene klart 
mindre.  Velger vegvesenet å holde på at det skal være 90 sone må avkjørslene trygges 
både sommer og vinter.   
 
Oppsummert fremmer vi følgende forslag: 
 
Hastigheten i området settes til maks. 80 km/t 
Vegvesenet påtar seg ansvar for brøyting inn til parkeringsplasser 
Det etableres adkomstvei fra parkering på profil 3030 ned til profil 3265 
 
Med hilsen 
 
 
Liss-Elin Mikkelsen        Olav Ose Evensen 



Statens veivesen  Region Nord  

V/Roar Andersen  og Knut Sjursheim 

8002 BODØ 

        Lønsdal 23. mai 2019 

 

KONSEKVENSUTREDNING FOR E6 FRA VISKIS TIL LØNSDAL 

GANGVEI  LANGS  E6 PÅ LØNSDAL. 

I forbindelse med konsekvensutreding for planlagt ny E6 fra Viskis til Sørelva,  er det på Lønsdal et 

stort behov for å få en parallell gangsti fra oppkjørsel til Saltfjellet Hotell/Lønsdal stasjon  og 

sørover til avkjørsel Saltfjellet Reinprodukter (ca. 600m).  

Det er mange som vil dra nytte av denne gangstien, da det er ulike grupper som har tilhørighet til 

Lønsdalområdet. Slik det er i dag er det farlig å ferdes etter veien,  med høy fartsgrense og 

uoversiktlig bakketopp.  

De fastboende på Lønsdal, ferdes ofte etter veien for bl.a. å komme seg til hotell, turområde  og 

jernbane.  

Saltfjellet Hotell har godt belegg med gjester, og det er ikke alle som er i stand til å ferdes i naturen, 

og som heller ønsker å gå en tur etter tilrettelagt vei. Hotellet har også et godt samarbeid med 

Saltdal kommune, som flere uker i året arrangerer Polarleker, Polarleir og Polartreff for 

funksjonshemmede fra hele Nordland. Her er det mange bevegelseshemmede som vil ha stor glede 

av en gangsti.  Denne gruppen ferdes mye etter E6 for å komme til aktivitet. 

Hytteforeningene i området har mange medlemmer, og mange hytteeiere går  tur etter E6, bl.a. for å 

forflytte seg fra en hytte til en annen på besøk. 

Bodø og omegn turistforening har en stor hytte i nærheten av hotellet. Denne er det mange ulike 

grupper som benytter seg av. Skoler, barnehager, feriegupper og andre  vil ha glede av å kunne 

benytte en gangsti for enkel tur i området. 

Statskog  eier det meste av området. Det har tidligere vært planlagt en sti på skrå sørover fra hotellet 

og ned til E6, kanskje det kan bli en realitet,  og da kan det bli en fin runde på ca. 1 – 2 kilometer som 

kan være tilgjengelig for alle. 

NFU(Norsk forening for utviklingshemmede) -hytta ligger på Lønsdal(nær avkjørsel til hotellet). 

Denne blir mye benyttet som ferietilbud for funksjonshemmede. 

Som dere forstår er det en stor brukergruppe på Lønsdal. Vi håper derfor dere kan ta dette med i 

videre planlegging og tilrettelegging av den nye E6. Det er mange som ville kunne dra stor nytte av 

dette. I tillegg til å forebygge trafikkulykker etter ferdsel etter veien. 

 



 

Håper på en positiv behandling av vår søknad.  

 

Mvh 

Randi og Olof Anders Kuhmunen,  på vegne av de fastboende 

Saltfjellet Hotell,  

Bodø og omegn turistforening,  

Hytteforeningene 

NFU-hytta ved hyttestyret 

Saltdal kommune som arrangør av Polarleker, Polarleir og Polartreff for eldre og funksjonshemmede. 

 

 

 

 



Fra: Ristin Margareta Mortensson <ristin-m@online.no> 
Sendt: 28. mai 2019 12:19 
Til: Firmapost-nord 
Emne: Høring plan E6 Sørelva-Viskis 
Vedlegg: Mai2019 høring E6 lønsdal (1).pdf; Huset i Lønnsdal.JPG; Fra 

vannkilden og ned til E6.JPG; Vannledning fra E6 til huset..JPG 
 
Hei. 

  

Kan dere bekrefte mottak. Jeg har fått e-post  

sendt til dere i retur. 

  

--  

Med vennlig hilsen 

Ristin Mortensson 

Mobil: +47 906 65 782 

E-post: ristin-m@online.no 
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https://sakarkiv.vegvesen.no/personallibraries/vegvesen/roaran/viewed%20files/15-201505-99%20Vannledning%20fra%20E6%20til%20huset%209641131_1_1.JPG[29.05.2019 09:15:46]
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From: RUNE THUV <rune.thuv@gmail.com> 
Sent: 7. mai 2019 12:06 
To: Firmapost-nord 
Cc: Andersen Roar; Sjursheim Knut E; 

frode.tjoenn@saltdal.kommune.no; RUNE THUV; MARIANNE THUV 
Subject: Skriftlige merknader vedrørende brev mottatt datert 04.04.2019 

med ref 15/201505-62 om planforslag E6 Sørelva-Viskis for eiendom 
76/1/42/0 

Attachments: 20190506_224927.jpg; 20190506_224945.jpg 
 

Til Statens Vegvesen Region Nord            

 

Kopi 

Prosjektleder knut.sjursheim@vegvesen.no 

Planleggingsleder roar.andersen@vegvesen.no 

Saltdal kommune ved frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 

 

 

Har mottatt brev med informasjon, referanse 15/201505-62 datert 4.april 2019, om 

planforslag og detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva-Viskis i Saltdal 

kommune. 

 

Er eier av fritidseiendom, Gnr 76/ Bnr 1/ Fnr 42/ Snr 0, med avkjørsel til  parkeringsplass for 

ca 3-4 biler, cirka ved profil 4425, omtrent midt mellom profil 4400 og 4450 på kart på side 

8/14. Eiendommen ligger på vestlig side av E6. 

 

Hytten ble oppført av min familie i 1960/61. Det ble da laget avkjørsel fra E6 og opparbeidet 

parkeringsplass for ca 3-4 biler rett nedenfor hytten ved profil 4425-4427. Litt usikker på 

eksakt profilnr, men ut fra kartet antar jeg plasseringen er slik.  

 

Vi har benyttet avkjørselen og parkeringen ved profil 4425 siden 1960 og frem til dags dato, 

så den er fortsatt i bruk. Dette er 59 års bruk.  

Ser ikke at det er oppmerket avkjørsel til parkeringen i det mottatte forslaget. 

Det er også idag en parkeringsplass litt nord for vår som har blitt litt større de siste årene, ved 

profil 4550. Den er ganske nærme, men allikevel ubrukelig for oss. Årsaken er at det er bløtt 

myrområde mellom profil 4550 og 4425. Så det egner seg ikke å ferdes der. Det er også 

årsaken til at det ble opparbeidet egen parkeringsplass med avkjørsel ved profil 4425 for vår 

hytte.  

 

Ser i planforslaget at det er forslag om tilførselsvei fra krysset ved avkjørsel til Lønsdal 

stasjon, og sørover på vestsiden av E6, fra profil 4800 til profil 4550. 

Vi ber om at denne tilførselsveien fortsetter til vår parkeringsplass ved profil 4425. 

Dette vil gjøre at vi kan bruke hytten fortsatt. 

 

vi har derfor følgende merknader: 

1. Vår avkjørsel er i konflikt med planen 

2. Støy øker betraktelig med høyere fart 

3. Det vil bli vanskeligere/mer tungvint adkomst og parkering, uansett løsning for både 

sommer med myrområde, og mere brøyting om vinteren 

 

mailto:knut.sjursheim@vegvesen.no
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Ber om følgende: 

1 Tilførselsvei forlenges fra profil 4550 til 4425 

2 Støyskjerming vurderes 

3 Hytten kjøpes av Statens vegvesen 

 

Imøteser bekreftelse av denne skriftlige meldingen. 

Ta gjerne kontakt i saken pr telefon og/eller pr epost eller brev. 

 

Vedlegg: 2 bilder av kartplan. 

 

Med vennlig hilsen 

Rune 

 

Rune Thuv 

mob nr 91184900 

epost Rune.Thuv@gmail.com 

Postadresse 

Sigurd Hoelsvei 96 

0655 Oslo 

mailto:Rune.Thuv@gmail.com






Fra: Torbjørn Søfting
Til: Firmapost-nord
Kopi: mt@signalbox.no
Emne: Høringsuttalelse ny E6 fra gnr76 bnr24
Dato: tirsdag 21. mai 2019 19:12:21
Vedlegg: Høringsuttalelse gnr 76 bnr 24 Ny E6.pdf

C006 Vei til hytte pel 4030 detaljert.pdf
Flyfoto med vei.jpg
Statens vegvesen Tillatelse.pdf

Hei.
 
Vedlagt finner dere vår høringsuttalelse med anmerkninger som bes/ønskes ivaretatt.
 
Med vennlig hilsen
Torbjørn J. Søfting
Tel.: +47 906 23953
tjs@bbeiendom.no
 

Informasjon i denne e-post kan inneholde konfidensiell informasjon. Dette er kun ment for adressatene ovenfor. Hvis du ikke er
adressat, all bruk, misbruk, distribuering, publisering eller kopiering av informasjon i denne e-post er strengt forbudt. Hvis du har
mottatt denne e-post ved en feil, vennligst ta kontakt med oss ved returnering av denne e-post til avsender og slett denne fra ditt
system. Takk for ditt samarbeid. BB Entreprenør AS, post@bbeiendom.no
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Fra: Åge Hultgren <aage.hultgren@uis.no> 
Sendt: 14. mai 2019 12:42 
Til: Firmapost-nord 
Kopi: Andersen Roar; Sjursheim Knut E 
Emne: Høring Borkamo- Sørelva 
Vedlegg: rausteinbekken .høring.docx 
 
Oversender mitt forslag til endring og forbedring av ny E6 ved Rausteinbekken, Lønsdal og Saltdal. 
 
Mvh 
Åge Hultgren 
91396659 



Til Statens vegvesen 

 

Høring, ny E6 Sørelva – Borkamo 

 

Som en av to eiere av hytte på vestsiden av jernbanesporet ved Rausteinbekken ønsker jeg å gi 
følgene kommentar: 

• Det mest kritiske punktet mellom E6 og Jernbanen er ved Rausteinbekken. 
• Forslaget om å legge veien 8-10 meter mot elva; østover støttes. 
• Ny parkering som flyttes 100-150 meter mot nord støttes 
• Det er to hytter som ligger på Vestsiden av Jernbanen. Disse må sikres en trygg overgang av 

både vei og jernbane. 

Veien over Saltfjellet ble åpnet i 1937, og har siden den tid hatt samme trase på dette punktet, 
unntatt ved hytta til Gulbrandsen. Her er det tydelige spor etter traseen fra 1930-tallet.  Veien 
kom først, så bygde tyskerne og russerfangene jernbanen under krigen fra 1942 – 1945. Riksvei 
50 var alltid stengt om vinteren, og det var først seint på 60-tallet et den var åpen. Imidlertid så 
ble det brøytet til Rausteinbekken, og senere til Sørelva. 

Det har alltid vært ferdsel over vei og jernbane på dette punktet, av hyttefolk, turgåere, 
multeplukkere, jaktfolk og skigående. I tillegg har samene og fastboende også brukt dette som 
krysspunkt. Det er også varslet krav om gjerde for å hindre påkjørsel av rein. 

Ved andre større veiutbygg tas det hensyn til både hytteeiere, turgåere og dyr. Hva med et nytt 
oppdatert forslag, som tar hensyn til dette? I et langsiktig perspektiv vil dette være en god 
løsning, uavhengig av kostnad i et kortsiktig perspektiv. 

Dette forslaget krever et raskt møte mellom Statskog, Statens Vegvesen, NSB, Kommunen og 
andre instanser.  

Vi er inne i en ny tid, og må ta riktige avgjørelser ut fra de problemstillinger og fakta som 
foreligger. 

Vår familie har i 2019, 60-årsjubileum som hytteeiere ved Rausteinbekken. 

 

Jeg står til disposisjon for videre informasjon. 

 

 

Mvh 

Åge Hultgren 

Jegerveien 18 

4034 Stavanger 

91396659 



 

 

 



Fra: Åke Sandberg <aasandbe@gmail.com> 
Sendt: 27. mai 2019 16:19 
Til: Andersen Roar; Sjursheim Knut E; Firmapost-nord 
Kopi: Ingolf Sandberg; Gunnar Sandberg 
Emne: Detaljregulering E6 sørelva. Eiendom, gnr. 76, bnr. 1, fnr. 36. 

Diskusjon angående innløsning. 
 

 

Viser til brev angående detaljregulering med konsekvensutredning for E6  

Sørelva - Viskis i Saltdal kommune. Med referanse 15/201505-77. I dette brevet framgår det 

at min eiendom, gnr. 76, bnr. 1, fnr. 36 er foreslått plassert i kategori 2; eiendommen kan bli 

innløst dersom hytteeier ønsker det. 

 

Jeg mottok i 2015/2016 brev fra Statens vegvesen hvor det framgikk at min eiendom skulle 

innløses i forbindelse med detaljregulering av E6 Sørelva. 

 

I perioden før vi mottok første brev angående innløsning i 2015/2016 hadde vi begynt 

oppussing/modernisering av hytta. Eiendommen har innlagt strøm og har dermed mange 

muligheter.  Mine sønner, Gunnar Kveseth Sandberg og Ingolf Kveseth Sandberg, er ment å 

overta hytta.  

 

Grunnet usikerheten som oppstod som følge av deres første brev angående innløsning av 

eiendommen og når dette veiprosjektet skal gjennomføres, har videre oppussing blitt satt på 

vent og jeg som hytteeier er satt i en vanskelig situasjon. 

 

Det nye traséforslaget vil som nevnt i deres brev medføre negative konsekvenser for min 

eiendom. 

 

Grunnet det ovennevnte er jeg villig til å inngå samtaler med dere angående mulig innløsning 

av eiendommen. 

 

Dersom mitt standpunkt angående mulig innløsning er å anse som viktig for planforslaget, 

ber jeg om at dette regnes som en merknad til planforslaget. 

 

Mvh 

Åke Sandberg 

mob 90521045 

   

 

  

 

   

 

 

 

   



Fra: Per Ole Oskal <saltfjellet.rbd@gmail.com> 
Sendt: 27. juni 2019 01:26 
Til: Andersen Roar 
Kopi: Jon-Anders Kuhmunen; po.oskal 
Emne: Ny e6 sørelva-viskis. 
Vedlegg: statens vegvesen detaljregulering sørelva-viskis.docx 
 

Viser til vedlegg og dagens møte på lønsdal hotell.  

 

 

Med hilsen 

 

Saltfjellet reinbeitedistrikt 

v/ Per Guttorm Kuhmunen 

Lønsdal 

8255 Røkland 

941 77077 



Saltfjellet reinbeitedistrikt 
Lønsdal       Borkamo 27.06.19 
8255 Røkland 
 
Statens vegvesen 
Dreyfushammarn 31 
8012 Bodø 
 
 
Vedrørende detaljregulering E6 Viskis – Sørelva. 
 
Viser til følgende saksdokumenter og møter/befaringer: 
- Prosjekt: E6 Sørelva – Borkamo. Planid;2016002 
- Detaljregulering med konsekvensutredning – E6 Sørelva- Borkamo 
- Detaljregulering planid; 2016002. 
-Flere møter og befaringer med etterfølgende møtereferat. 
 
Alle medlemmer i saltfjellet rbd var invitert til møte på Lønsdal hotell med etterfølgende 
befaring i mai 2019. På bakgrunn av at dette er en stor og viktig sak i et av våre 
kjerneområder for viktige vinterbeiter, trekk og flyttleier og opparbeid infrastruktur 
med faste anleggninger, så har vi behandlet og diskutert saken som egen sak under vårt 
årsmøte den 25 juni d.å. 
 
Da vi allerede har jobbet mye med både opptegning av kart som viser trekk og flytt og 
flere møter så kommer vi ikke i dette brevet til å gå grundig inn på detaljnivå.  
 
-  Veien vil få en mye høyere standard som medfører til høyere gjennomsnitsfart. 

Dette vil medføre til flere påkjørsler av rein. 
- Flytteveien over E6 ved Lønsfossen er foreslått flyttet bort fra sin naturlige leie, 

som vil medføre til fysisk stegning av flytteveien. 
- I fra Jernbane/ Hotell krysset å nordover vil det komme flere skjæringer som vil 

vanskelig gjøre trekk og flytte veiene, i verste fall stenge for all tradisjonell 
flytting. 

- I anleggsperioden vil beiting i nærområdet bli sterkt redusert pga støy og 
aktivitet. 
Erfaringen fra nye E6 ved Bolna, medfører til at reinen ikke trekker over veien av 
seg selv, under anleggsperioden. Dette førte til at rein ble stående mot og på 
jernbanen, med resultat at vi fikk tidenes økning av påkjørsler i anleggsområdet. 

- Reinbeitedistriktet er klar over viktigheten og samfunnsnytten av en ny 
europavei på aktuelle strekningen.  

- Veien går rett gjennom viktige beiteområder med mange viktige 
trekk og flyttleier samt all infrastruktur. 

- Distriktet vurderer muligheten for stenging av trekk og flyttlei så fremt det blir 
tilrettelagt med gjerder(lønsdal-sørelva) etter jernbanen og viltovergang. 
Jmf. Reindriftslovens §22. Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å 
drive og forflytte rein i de deler av reinbeitedistriktet hvor rein lovlig kan 
oppholde seg. Dette må derfor søkes til kongen i statsråd. 

 



Dette er noen av hoved-pungtene. Distriktet ønsker også at det videre føres en ryddig og 
fin prosess slik som vi opplevde i forbindelse med Tjernfjellsaken.  
 
Med Hilsen 
 
Saltfjellet rbd      Per Thomas Kuhmunen 
v/leder Per Guttorm Kuhmunen 
sign 
 



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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