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1 Sammendrag 
Det blir med dette lagt fram forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for den ca. 8,3 km 
lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Viskis bru i Saltdal kommune. 
 
Dagens veg tilfredsstiller ikke kravene til standard på grunn av smal veg, dårlig kurvatur og grøfting. 
Planforslaget baserer seg på tidligere utarbeidet detaljplan fra 1990-tallet og følger i hovedsak 
dagens vegkorridor med utbedringer av vegens horisontal- og vertikalkurvatur. Den foreslåtte 
utbedringen vil legge til rette for bedre framkommelighet, kjørekomfort og sikkerhet for 
trafikantene.  
 
Planstrekningen er en av tre delstrekninger på det totalt ca. 20 km lange prosjektet E6 Sørelva – 
Borkamo.  For de to andre delstrekningene, som ligger mellom Viskis og Borkamo, foreligger det 
vedtatte reguleringsplaner. 
 
Planforslaget kommer i konflikt med reindriftsinteressene i området. Det er særlig anleggsfasen som 
kan medføre negative konsekvenser for reindrift. Det er utarbeidet en konsekvensutredning som 
omfatter det planlagte tiltakets konsekvenser for reindriften i både anleggs- og driftsfasen, samt 
forslag til avbøtende tiltak. Et utdrag fra utredningen er tatt inn i kapittel 9, konsekvenser reindrift.  
Kravet fra reindriften om avbøtende tiltak i form av dobbeltsidig viltgjerde langs jernbanen mellom 
Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel, ble realisert i 2016.  
Før byggestart på E6-parsellen Sørelva – Viskis skal dobbeltsidig viltgjerde også være bygget langs 
jernbanen på strekningen Sørelva – Lønsdal stasjon. I tillegg skal reindriftens flyttleier som stenges på 
grunn av gjerdet, være godkjent omlagt før byggestart på E6. Bane NOR vil være tiltakshaver og 
ansvarlig for planprosessen for disse tiltakene. 
Det skal utarbeides en avtale mellom reindriften og Statens vegvesen. Avtalen skal være på plass før 
anleggsstart på E6, og omfatte forhold både i anleggsfasen og inn i driftsfasen, samt å regulere 
forholdet mellom partene. 
 
Planstrekningen inngår i prosjektet E6 Sørelva-Borkamo, som er omtalt i Stortingsmelding nr. 33 
(2016-17) om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029.  I NTP legges det opp til å tildele statlige 
midler til prosjektet i perioden 2024-2029. NTP skal rulleres i 2021 for perioden 2022-2031.   
 

 
Figur 1: Planstrekningen (uthevet rød farge) i forhold til hele strekningen E6 Sørelva–Borkamo 
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2 Innledning 

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva–Viskis bru er utarbeidet av 
Statens vegvesen i samarbeid med Saltdal kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 3-
7 og 4-1. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til politisk vedtak i 
kommunen. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utbedring av den ca. 8,3 km lange 
vegstrekningen som har dårlig bæreevne og kurvatur.  
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram for E6 Sørelva–Borkamo, fastsatt av Saltdal 
kommune 24.06.2014.  
 
Da planprosjektet ble oppstartet i 2014 ble tiltaket vurdert etter §§ 3 og 4 i daværende forskrift om 
konsekvensutredninger fra 2009, og funnet å komme inn under § 4 e) som omhandler samisk 
utmarksnæringer og reindrift. 
 
Varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring og offentlig ettersyn for 
hele strekningen Sørelva–Borkamo, ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Avisa 
Nordland og Saltenposten den 19.02.2014. Offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte ble 
varslet pr. brev. 
 
Planforslaget for E6 Sørelva-Viskis består av følgende deler: 
 

• Planbeskrivelse i A4-format datert 15.12.2019 
• Plankart R001 – R012 i A3-format datert 15.12.2019 
• Planbestemmelser i A4-format datert 15.12.2019 
• Tegningshefte i A3-format datert 15.12.2019 med normalprofil, plan- og profiltegninger, 

støysonekart mm 
• Vedlegg. Se oversikt i kapittel 12 side 73. 

 
Planforslaget ble 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 er: 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 
 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorelvaborkamo
mailto:frode.tjoenn@saltdal.kommune.no
mailto:knut.sjursheim@vegvesen.no
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Etter perioden med høring og offentlig ettersyn har Statens vegvesen behandlet innkomne 
merknader, og foretatt justeringer av planforslaget før dette nå sendes kommunen til endelig vedtak. 
 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i hht. 
Plan- og bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
Prosjektavdelingen er prosjekteier. 
 
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget har vært sammensatt slik: 
 

Navn Fagansvar 
Arild Hegreberg/Knut E. Sjursheim Prosjektleder 
Eirik Åsbakk/Arild Madsen/Øyvind Wasmuth Vegplanlegging 
Trond Aalstad Naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv 
Tom Andre Edvardsen Kulturarv 
Katrine Selnes Haugarne  Plankart 
Ana Kastratovic/Ingrid Kokkonen/Kristin Andersen Landskap 
Daniel Günther/Viggo Aronsen Ingeniørgeologi, drivsnø, skred 
Ida Bohlin Geoteknikk 
Per Otto Aursand Vegteknologi 
Tarjei Bruaas Konstruksjoner 
Kyrre Rystad Grunnerverv, erstatninger og reindrift. 
Roar Andersen Planleggingsledelse 

Tabell 1: Prosjektgruppa 
 
 
Hva er en detaljregulering? 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  
Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for 
seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og planbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg 
inneholder planen en planbeskrivelse. 
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å 
fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes.  
 
Vedtatt detaljreguleringsplan er formelt grunnlag for erverv av grunn og rettigheter. 
Detaljreguleringen er gyldig grunnlag for ekspropriasjon i 10 år etter kommunalt planvedtak. 
 
Etter Plan- og bygningsloven skal det utarbeides konsekvensutredning for planer som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. I dette tilfelle er det utarbeidet 
konsekvensutredning på tema naturressurser, reindrift. 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

 
Planområdet ligger i Saltdal kommune, Nordland fylke. Detaljreguleringen omfatter utbedring av den 
ca. 8,3 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Viskis. 
 

 
Figur 2: Oversikt planområde 

 

 
Figur 3: Planområdet med den 8,3 km lange planstrekningen (rød uthevet farge) mellom Sørelva og Viskis  
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Sørelva–Viskis? 

Dette er en av tre delstrekninger på det totalt ca. 20 km lange prosjektet E6 Sørelva – Borkamo.  For 
de to andre delstrekningene, Viskis–Hestbrinken og Hestbrinken-Borkamo, foreligger det vedtatte 
reguleringsplaner. 
 
Etter at E6 over Saltfjellet og E6 gjennom Saltdalen ble utbedret på 90-tallet, ble den ca. 20 km lange 
strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo stående urørt igjen på grunn av manglende 
finansiering.  
 
Planstrekningen preges av dårlig kurvatur, dårlig bæreevne og manglende grøfter. Vegen er smal, og 
mangler midtlinje (gulstripe), og har stor stigning (stedvis over 8 %). 
 
Selv om det i Nasjonal transportplan legges opp til bygging i siste del av planperioden (2024 – 2029), 
har man valgt å fullføre reguleringsplanarbeidet av hele strekningen nå.   
 
Prosjektet tar utgangspunkt i den gamle vedtatte detaljplanen fra 90-tallet, men enkelte justeringer 
av traséen blir nødvendig. Eksisterende veg skal i hovedsak følges. Planforslaget omfatter i tillegg til 
selve vegen, også midlertidige rigg- og anleggsområder, parkeringsplasser og tilstrekkelige arealer for 
trafikkavvikling i anleggsperioden.  
 

3.3 Målsettinger for planforslaget 

Effektmål 
Effektmål (også kalt formål) beskriver hvorfor prosjektet er etablert 
 

• Redusert reisetid 
• Større forutsigbarhet for trafikantene 
• Bedre framkommelighet 
• Redusert ulykkesrisiko 

 
 
Resultatmål 
Resultatmål (også kalt mål) beskriver hva et prosjekt skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater 
 

• Vedtatt plan i løpet av våren 2020 
• Miljøhensyn ivaretatt 
• Bedret geometrisk standard 
• Landskapskvaliteter ivaretatt 
• Hensynet til reindriften ivaretatt 
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3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Detaljreguleringen for hele strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo ble vurdert opp etter §§ 3 
og 4 i daværende forskrift om konsekvensutredninger fra 2009, og ble av Statens vegvesen og Saltdal 
kommune funnet å komme inn under forskriftens daværende § 4 e) som omhandlet: 
 
«kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på 
annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov»  
 
Konsekvensutredningen omfatter hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og 
Borkamo, og finnes i egen rapport som vedlegg til planforslaget. 
 
Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger (ikrafttredelse 01.01.15) fastsetter 
bestemmelser om krav til konsekvensutredninger (KU) for visse planer. Formålet er å sikre at 
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning.  
 
Det er den daværende forskriftens §§ 2, 3 og 4 som kom til anvendelse i vår vurdering:  
 
§ 2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften 
Planområdet er over 15 dekar, jfr. bokstav d).  Detaljreguleringen faller riktignok inn under denne 
paragrafen, men den vurderes å være mer tilpasset områdereguleringer og ikke detaljreguleringer 
som denne.  
 
§ 3. Planer som skal vurderes nærmere 
Aktuelle ledd: c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 
Aktuelle kriterier i vedlegg II er pkt. 10) bokstav e) «Bygging av veier, havner og havneanlegg ... samt 
utvidelse ... »  
 
Med bakgrunn i at tiltaket medfører bygging av veier, velger vi å vurdere tiltaket etter forskriftens § 4 
og vedlegg III for å avklare om planen kan få vesentlige virkninger.  
 
 
Konklusjon:  
Tiltaket vurderes til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger når det gjelder reindrift.    
Konsekvensutredningen omfatter hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og 
Borkamo, og finnes i egen rapport som vedlegg til planforslaget. 
 
Planstrekningen ligger i et område med særlig verdifulle landskap, store sammenhengende vernede 
naturområder med urørt preg og vernede vassdrag. Når det gjelder tiltakets forhold til 
verneområdene, så er prinsippløsningene diskutert med Fylkesmannen. For Lønselva ved 
Rausteinbekken finnes ingen reelle alternative løsninger til vegframføring enn det som vises i 
planforslaget. For Viskis er det midlertidige tiltaket innenfor vernegrensen avklar gjennom innvilget 
søknad til nasjonalparkstyret. 
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I tabell 2 er det vist våre vurderinger av vesentlige virkninger.  
 

 
Forskriftens vedlegg III 
Vurdering av vesentlige virkninger for 
 

 
Vurdering 
 

 
Utdyping 

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

Nei Ligger stedvis nært inntil vernet område 

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

Nei Ingen registreringer 

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

Nei  

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

Nei Ingen registreringer 

e) naturområder som er særlig viktige for friluftsliv Nei  
f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende 
naturområder med urørt preg eller vernede vassdrag. 

Nei Rausteinbekken: Ytterligere permanent 
utflytting av vegen ut i Lønselva for å gi plass til 
bredere veg og for å oppnå nødvendig avstand 
mellom veg og jernbane. 
Viskis: Interimsbru (midlertidig bru) over 
Lønselva og i tillegg innenfor Saltfjellet 
landskapsvernområde i byggeperioden for ny 
E6-bru 
Begge inngrepene er nødvendige for bygging av 
ny E6 da reelle alternativer mangler. Løsningene 
er diskutert med Fylkesmannen. 

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

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

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

Nei  

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

Nei  

j) vesentlig økning i utslipp av klimagasser. Nei  
k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom Nei  
l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i 
befolkningen. 

Nei  

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

Nei  

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

Nei  

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

Nei  

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

Nei  

Tabell 2: Vurdering av vesentlige virkninger 
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4 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til høring og offentlig ettersyn for hele 
strekningen Sørelva – Borkamo ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Avisa 
Nordland og Saltenposten den 19.02.2014. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging for 
strekningen E6 Sørelva - Borkamo ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre 
berørte. 
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram for E6 Sørelva – Borkamo, fastsatt av Saltdal 
kommune 24.06.2014.  
 
Det ble holdt et åpent informasjonsmøte på Storjord 12.03.2014 i forbindelse med varsel om 
oppstart av reguleringsarbeidet og utlegging av planprogram til høring og offentlig ettersyn. 
 
I løpet av planprosessen er det holdt flere møter og befaringer med Fylkesmannen i Nordland, 
Saltfjellet reinbeitedistrikt, sametinget, Statskog, NVE og kommunen. 
 
 

 
Bilde 1: Fra en befaring i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen for reindriften 
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5 Rammer og premisser for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen vedtok 12. juni 2015 Nasjonale forventninger til regional planlegging, som skal legge til 
grunn for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Forventningene legger stor vekt på raskere 
utbygging av samferdsel. Planleggingen skal baseres på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og 
prioritere medvirkning for berørte parter, slik at nasjonale og regionale interesser ivaretas.  
 
Nasjonal transportplan 
Stortingsmelding nr. 33 (2016-17) om Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 ble behandlet 19.06.2017. 
I siste del av planperioden (2024–2029) legges det opp til å bruke statlige midler til vegprosjektet E6 
Sørelva–Borkamo. 
 
Planstatus for området 

• Kommuneplanens arealdel. Viser utbedring av E6 etter dagens trasé. 
• Detaljplan for E6 Sørelva – Borkamo. Godkjent 1993. Planen viser en utbedring etter dagens 

vegtrasé. Det er også ervervet grunn i henhold til denne planen.  
 

Andre rammer og føringer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Formålet med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gjennom 
tverrsektorielt samarbeid. Planlegging av arealbruk og transportsystemet har som mål å fremme 
samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Samtidig skal 
det tas hensyn til viktig naturmangfold, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. 
 
Statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
Regjeringen har 28.09.2018 vedtatt statlige retningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning i kommunene. Dagens retningslinjer for klima og energi er utvidet til også å gjelde 
klimatilpasning. Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas lokalt i 
samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner. 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning).  
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Lønsdal mellom Sørelva og Viskis i Saltdal kommune. Vegstrekningen er ca. 8,3 
km lang og er en del av nedstigningen fra Saltfjellet mot nord. Planstrekningen heller kraftig og 
starter på ca. høydekote 610 og ender på ca. høydekote 320.  
 

 
Figur 4: Planområdet med den 8,3 km lange planstrekningen mellom Sørelva og Viskis  
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

Verneområder 
Planområdet er en del av nedslagsfeltet til det varig vernede Saltdalsvassdraget og ligger i nærheten 
av flere verna områder. Lønselva inngår som en del av Saltdalsvassdraget og er av denne grunn 
underlagt vassdragsvern i hht. Verneplan IV for vassdrag. 
 
Saltfjellet landskapsvernområde dekker store områder på begge sider av Lønsdalen. Dypen 
naturreservat grenser inntil nordre del av planområdet.  På de første 2 km av strekningen fra Sørelva 
ligger E6, jernbanen og Lønselva inneklemt i en smal korridor mellom verneområdene, se figur 5.  
 
 

 
Figur 5: Verneområder 

 
 
Jernbanen 
Jernbanen ligger på vestsiden av E6 langs hele planområdet. I sør ligger jernbane og veg nært 
hverandre de første ca. 2 km. Videre nordover skiller jernbane og veg lag. 
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Reindrift 
Planområdet ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt, og er et viktig område for reindriften. Det er 
beiteland på begge sider av vegen, og flere flytt- og trekkleier som vegen krysser. For å redusere 
antall reinpåkjørsler på jernbanen ble det i 2017 bygget dobbelsidig gjerde langs jernbanen mellom 
Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel, en strekning på ca. 6 km. Det betyr at det nå ikke er mulig 
for reinen å flytte/trekke over jernbanen på denne strekningen. 
 

 
Figur 6: Reindriftens flyttleier (gulskravert) og trekkleier (svarte streker) mellom Sørelva og Viskis. Kilde: Tromsatlas.no 
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Hytter 
Saltfjellet er et populært hytteområde, og det ligger mange hytter langs vegen. De fleste hyttene 
ligger på vestsiden av vegen, mellom vegen og jernbanen. Det er også noen hytter mellom vegen og 
elva, spesielt i den søndre delen av planområdet, se figur 7.   
 

 
Figur 7: Mange hytter (vist som små prikker) langs deler av planstrekningen 

                                                                                                                                                   

6.3 Trafikkforhold 

Planstrekningen preges av dårlig kurvatur, bæreevne og manglede grøfter. Vegen er smal, og 
mangler midtlinje (gulstripe), og deler av strekningen har stigning rundt 8 %. Vegbredden er mindre 
enn 6,5 m. Strekningen mangler oppmerket midtlinje (gulstripe). Fartsgrensen er 80 km/t. 
 
Helt i sør ligger vegen på et høgfjellsplatå, inneklemt mellom Lønselva og jernbanen. Dagens veg 
ligger lavt i terrenget. Rekkverk og bratte skråninger skaper drivsnøproblemer. Ved mye snø oppstår 
problemer med at togene kaster snø på veg og trafikanter som kan skape trafikkfarlige situasjoner.  
 
I gjennomsnitt er trafikken pr. døgn (årsdøgntrafikken) i dag på 1100 kjøretøy. Andelen lange 
kjøretøy er 24 %.  
 
Ved Lønsdal stasjon er det holdeplass for buss. For tiden trafikkeres ikke strekningen med rutebuss. 
 
Gang- og sykkeltrafikken er minimal. Det finnes hverken fortau eller gang- og sykkelveg i området. 
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Figur 8: Ulykker siste 40 år. 

 
 
 
 

 
Bilde 2: Ved Rausteinbekken ligger vegen inneklemt mellom jernbanen og Lønselva. Foto: Ingrid Kokkonen. 
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Bilde 3: Dårlig standard på eksisterende veg. Foto: Trond Aalstad. 

 
 

 
Bilde 4: Lange rettlinjer finnes også. Foto: Ana Kastratovic 

 

 
Bilde 5: Brua over Lønselva ved Viskis.  Foto: Trond Aalstad 
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6.4 Teknisk infrastruktur 

Jernbanen 
På de første 2 km av parsellen ligger jernbanen og vegen nært hverandre. Avstanden mellom 
spormidt jernbane og skulderkant veg varierer mellom ca. 55 m og ca. 4 m, det vil si at avstanden er 
mye mindre enn det som kreves av Bane NOR som minsteavstand. Størst avstand er det i starten av 
parsellen, minst avstand er det fra Rausteinbekken og ca. 700 m nordover. På deler av denne 
strekningen ble det for noen år siden, som en nødløsning, satt opp rekkverk mellom jernbanen og 
vegen.  
 
Jernbanen opererer med en byggegrense på 30 m regnet fra spormidt. Alle tiltak innenfor denne 
sonen skal godkjennes av Bane NOR. Store deler av E6 på de første ca. 2 km ligger innenfor denne 
grensen.   
 
Det finnes ingen godkjente planoverganger over jernbanen på den nesten 30 km lange strekningen 
mellom Stokkalia og Lønsdal. Ved Sørelva, like sør for parsellstart krysser E6 over jernbanen.  Ved 
Lønsdal stasjon, ca. 6 km lenger nord, er det muligheter for fotgjengere å krysse jernbanen ved hjelp 
av en undergang. Gjerde eller annet fysisk stengsel som hindrer ferdsel over jernbanen finnes ikke.  
 
Etter vel 2 km skiller jernbanen og vegen lag, både i horisontal- og vertikalplanet, og blir etter hvert 
liggende langt fra hverandre. 
 
 

 
Bilde 6: Jernbane og veg ligger nært hverandre ved Rausteinbekken.  Lønselva til høyre i bildet. 
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Bilde 7: Rekkverk mellom jernbanen og vegen. 

 
 
 

Bruer 
Viskis bru ligger helt i nordenden av planstrekningen, hvor E6 krysser over til østsiden av Lønselva. 
Brua er ei fritt opplagt ett-spenns buebru i stål med avstivningsbjelker og fundamentert på fjell. 
Spennlengden er 29 m og vegbredden er 5,34 m. Brua ble bygget i 1948. I området finnes rester av 
gamle brukar, fundamenter og pillarer fra tidligere bruer.  
 

 
Bilde 8: Viskis bru. 

 
 
 
 
Kabler og ledninger 
På planstrekningen finnes det flere luftspenn kabler som krysser over E6. Høgspenning luftspenn 
krysser over vegen på tre steder. 
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6.5 Landskapsbilde 

Prosjektområdet ligger i landskapsregion 33 «Innlandsbygdene i Nordland» (NIJOS-rapport 10/2005). 
Landskapets hovedform er knyttet til dalføret med elv i dalbunnen. 
 
Fra Sørelva til Viskis omfatter landskapstypen åpent U-formet dallandskap i og under skoggrensen 
uten tindelandskapspreg. Terrenget heller kraftig nordover, og den åpne dalen blir mer V-formet og 
elva blir villere og mer fossende ned mot Viskis. I den nordlige enden av parsellen er dalsidene bratte 
med urer og skredbaner og elva har gravd ut dype juv flere steder. Elva er et veldig viktig visuelt 
element. Den er en attraksjon og et blikkfang. Området er preget av tekniske inngrep som bygninger, 
tettbygde hyttefelt og vei- og ledningsnett.  
 
E6 ligger på strekningen i dalbunnen, mellom Lønselva og Nordlandsbanen. Vegens trase ligger i en 
stedvis trang korridor mellom jernbanen og elva. Vegen gjøre flere inngrep i elva og dens sideterreng 
på strekningen. Det åpne landskapet i sør ved Sørelva lukker seg mer og mer mot Viskisbrua i nord, 
ved at dalbunnen smaler inn. På strekningen er den ytre rammen for landskapet Kjernfjellet og 
Solvågfjellet mot øst og i vest Kjemågnasen og Kjemåfjellet. Det storslåtte landskapet og villskapen 
her gjør landskapet mektig.  Vegen er et tydelig lineært element i landskapet, og er et irreversibelt 
inngrep. Vegen er en barriere i området for både folk og dyr i retningen øst vest, samtidig som den er 
hovedåren mellom nord og sør.  
 
Landskapsvernområde Saltfjellet og Dypen naturreservat er i kort avstand fra prosjektet. Vegen er 
godt synlig fra begge disse områdene der terrenget heller mot dalbunnen.  
 
 

 
Bilde 9: Lønselva er et fascinerende skue – vill og vakker 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 

På strekningen Sørelva – Viskis bru er det svært få helårsboliger, og verdi for nærmiljø er derfor 
begrenset i forståelsen av temaet i en konsekvensutredning. I dette området er derimot 
friluftsinteressene betydelige hele året. 
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Bilde 10: Tursti via gangbru over Lønselva. Foto: Trond Aalstad 

 
Området fra avkjøringa til Lønsdal stasjon og sørover, på begge sider av vegen og begge sider av 
Lønselva, er registrert som svært viktig friluftsområde (nordlandsatlas.no). Foruten mange hytter og 
campingvogner i området er det utfartsparkering, mindre parkeringslommer og både merkede og 
umerkede turstier som leder ut i store turområder.  
 
De største/viktigste turstiene i planområdet er sti fra Lønsstua (Bodø og Omegns Turistforening) over 
Lønselva mot Graddis (Nordlandsruta) og mot Dypendal, og sti mot Dypenfjell fra hengebrua litt nord 
for Sørelva. Fra Lønsdal og fra Sørelva går det tursti mot Søndre Bjøllåvatn og videre inn i Saltfjellet 
nasjonalpark. Hele området er også mye brukt til bærplukking og jakt, og det er et populært område 
for skigåing. 

 
 

 
Figur 9: Turstien Nordlandsruta krysser E6 ved krysset til Lønsdal stasjon 
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Figur 10: Friluftskartlegging i Nordland.  

Mørkere farge angir viktigere friluftsområde.  
Kart fra naturbase.no 
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6.7 Naturmangfold 

Berggrunnen er ensartet på hele strekningen med granittisk gneis i et bredt belte på begge sider av 
vegen. Dette er en sur bergart som i utgangspunktet gir grunnlag for triviell flora. Dette blir forsterket 
ved at det er mye bart fjell eller tynne moreneavsetninger langs vegen, særlig gjelder dette fra 
Lønsdal og videre nedover dalen. I søndre del av parsellen er det mye breelvasetninger. På de flate 
partiene langs elva mellom Sørelva og Rausteinbekken er vegetasjonen tydelig rikere enn nedenfor 
Rausteinbekken. Hele området ligger over marin grense. 
 
Det er flere verneområder nær tiltaket; Saltfjellet landskapsvernområde og Dypen naturreservat. Det 
er registrert en naturtypelokalitet nær planområdet. Det er Dypen – Viskisbekken som er naturtype 
gammel barskog, med svært viktig verdi.  
 
Det er ikke registrert noen lokaliteter med spesielt verdifull vegetasjon (prioriterte naturtyper), rikt 
artsmangfold eller sjeldne/truede arter i planområdet. Det er i all hovedsak bærlyngvegetasjon med 
noe lavfuruskog på de skrinneste ryggene. Vanlig forekommende arter er blåbær, blokkebær, 
krekling, kvitlyng, tyttebær, småengkall og stormarimjelle. På elveslettene nærmest Sørelva er det 
noe rikere med kongsspir, setergråurt, flekkmure, engsoleie og kvann. 
 
Det er ikke registrert viktige viltområder eller funksjonsområder for vilt. Det er heller ikke kjent 
viktige trekkveier som kan bli berørt av tiltaket. Det er imidlertid flere observasjoner 
(artsdatabanken.no) av arter med status som truet eller sårbar (VU, EN, CR) i Norsk Rødliste 2015. 
Dette er brushane, myrhauk, lappspurv og bergand. Jerv og gaupe er registrert gjennom 
kadaverfunn. Det er registrert dvergfalk ved Lønsdal. Dvergfalk er ansvarsart for Norge, men ikke 
sjelden. 
 
Lønselva er del av verna vassdrag.  
 
Det er ikke registert fremmede, skadelige arter i området. 
 
 

 
Figur 11: Utsnitt fra naturbase (miljodirektoratet.no)

                                                                       Verneområder. Kilde: Miljøstatus Nordland 
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6.8 Kulturarv 

I området er det kjent flere automatisk fredede kulturminner knyttet til fortidig samisk aktivitet. De 
fleste kulturminnelokalitetene ligger i god avstand fra eksisterende E6, se kartutsnitt figur 12. 
 

 
Figur 12: Registrerte kulturminner i området. (Kilde: Miljøstatus.no) 

 
 

Ved krysset til Lønsdal stasjon ligger det tre automatisk fredede kulturminner mellom E6 og Lønselva, 
se figur 13. De to sørligste kulturminnene, 139789-1 og 139784-1, er benevnt som aktivitetsområde, 
men det nordligste, 139773-1 er benevnt arran, ildsted. 

 

 
Figur 13: Fredede kulturminner 
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6.9 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor grensene til Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette reinbeitedistriktet er det 
største i Nordland både i areal og antall siidaandeler. Saltfjellet er et svært viktig område for 
reindriften, og det er ca. 3 500 rein i dette reinbeitedistriktet. Det er beiteland på begge sider av 
vegen, og vegen krysser flere flytt- og trekkleier, se figur 14.  
 
Påkjørsler av rein er et stort problem. De fleste dyrene blir påkjørt av toget, men også på vegene 
forekommer det reinpåkjørsler. I 2017 ble det som et avbøtende tiltak bygget dobbeltsidig gjerde 
langs jernbanen mellom Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel, en strekning på ca. 6 km. 
 

 
Figur 14: Reindriftens flyttleier (gulskravert) og trekkleier (svarte streker) mellom Sørelva og Viskis. Kilde: Tromsatlas.no 
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6.10 Grunnforhold 

Området Sørelva – Viskis ligger over marin grense. Løsmassekart indikerer løsmasser av 
skredmateriale, breavsetning og mulig tynt torvdekke, det vises til geoteknisk rapport 
 
 

6.11 Vannforsyning 

Brønner: Det er registrert tre private brønner i nærheten av vegen, se figur 15.  
 

 
Figur 15: Registrerte brønner i nærheten av E6. (Kilde: Miljøstatus.no) 
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 

 
Reguleringsformål og løsninger (PBL §12-5) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 
- Annen veggrunn – grønt areal 
- Parkering 

 
Grønnstruktur 

- Turveg 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift  

- LNFR. Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
Hensynssoner 

Faresoner:  
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 
Sone med angitte særlige hensyn: 
- Hensyn til reindrift 
- Bevaring kulturmiljø 

 
Områdebestemmelser 

- Anleggs- og riggområder 
 
 

7.2 Tekniske forutsetninger 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) er i dag på 1 075 kjøretøy. Prognosene for år 2040 viser ÅDT på 1 350 
kjøretøy med en tungtrafikkandel på 17 %. 
 
Parsellen som er ca. 8,3 km lang, planlegges etter dimensjoneringsklasse H1, det vil si hovedveg med 
ÅDT ˂ 6 000 kjøretøy og med fartsgrense 90 km/t.  
 
I planen legges til grunn, se figur 16: 

• Vegbredde 9,0 m. Kjørefeltbredde 3,25 m. Skulderbredde 1,0 m.  
• Forsterket midtoppmerking på 0,5 m 
• Minimum horisontalradius 400 m 
• Minimum vertikalradius i høybrekk 4 700 m 
• Minste vertikalradius lavbrekk 2 300 m  
• Dimensjonerende kjøretøy: Modulvogntog 
• Største stigning 6 %  
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Figur 16: Tverrprofil dimensjoneringsklasse H1, 9,0 m vegbredde (mål i m) 

 
 

 
Fravik 
Det er i ettertid søkt om, og det er fått tillatelse til, å få fravike kravet om vegbredde. Dette gjelder på 
hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo. Vegen planlegges nå med 
vegbredde 8,5 m som tilsvarer vegbredden på tilstøtende parseller både på Saltfjellet sør og Saltdal i 
nord.  
 
 
Tiltak for myke trafikanter 
Gang- og sykkeltrafikken er svært liten. Det er derfor ikke planlagt egne tiltak langs E6 for denne 
trafikantgruppen, men på deler av strekningen vil gammel E6 kunne brukes. Vegskulderen på ny veg 
blir 1,0 m bred så det er mulig å gå og sykle på denne.  
 
Det er planlagt gangstier ut i terrenget fra nye parkeringsplasser til eksisterende to gangbruer over 
Lønselva. Ved Lønsdal er det planlagt fotgjengerundergang under E6. 
 
 
Kollektivtrafikk 
Det er ingen rutebuss som trafikkerer planstrekningen. Det er derfor ikke planlagt egne tiltak for 
kollektivtrafikk.  
 
 
Kryss 
Kryss med fylkesveg 511 til Lønsdal stasjon, Saltfjellet hotell og hyttefelt opprettholdes på samme 
sted som nå. Krysset kanaliseres, det vil si at det blir malte trafikkøyer på E6 med eget 
venstresvingfelt, samt fysisk dråpeøy med kantstein på fylkesvegen, se figur 17.  
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Figur 17: Kryss ved Lønsdal.  

 
 
 
 
Avkjørsler  
På H1-veg skal antall direkteavkjørsler av trafikksikkerhetsmessige hensyn begrenses. Det er derfor 
foreslått å stenge en rekke avkjørsler der dette er funnet hensiktsmessig. Nye avkjørsler er i 
hovedsak knyttet til utfarts- og hytteparkeringer og boliger. I tabellen nedenfor er det vist en oversikt 
over foreslått avkjørsler. 
 

 
Nr. 

 
Ca. 
profil       
 

 
Side av 
vegen 

 
Ny/ 
eksist. 

 
Avkjørsel til 

1 
 

840 Høyre Ny Offentlig parkeringsplass med gangsti til eksisterende 
gangbru over Lønselva.  

2 935 Høyre Ny Offentlig parkeringsplass med gangsti til eksisterende 
gangbru over Lønselva. 

3 1 885 Høyre Ny Offentlig parkeringsplass.  
3 2 135 Venstre Ny Eksisterende E6 og felles parkeringsplass 
4 3 035 Høyre Ny Offentlig parkeringsplass.  
5 3 300 Venstre Ny Eksisterende E6 og felles parkeringsplass 
6 4 005 Høyre Eksist. Boliger, bedrift og hytter. 
7 4 005 Venstre Ny Felles parkeringsplass og hytte 
8 4 475 Høyre Eksist. Boliger og hytter 
9 4 930 Høyre Ny Offentlig parkeringsplass med gangsti til eksisterende 

gangbru over Lønselva.  
10 5 455 Venstre Ny Felles parkeringsplass 
11 6 285 Venstre Eksist. Felles parkeringsplass  
12 8 350 Høyre Eksist. Offentlig parkeringsplass ved Viskisbrua.  

Tabell 3: Avkjørsler 
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Parkeringsplasser 
Bygging av ny veg medfører at flere av de mange små parkeringsplassene og -lommene som i dag 
finnes langs vegen, vil forsvinne av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Det planlegges derfor nye, men 
færre parkeringsplasser som erstatning for dem som blir borte.  
 
To større, offentlige parkeringsplasser er lokalisert i tilknytning til eksisterende gangbruer over 
Lønselva. Det tilrettelegges dermed for bedre og mer trafikksikker adkomst til turområdene på 
østsiden av elva.  
 
De fleste av de øvrige parkeringsplassene er også offentlige, det vil si åpen for alle. Fire 
parkeringsplasser er primært for hytteeiere og er derfor plassert i nærheten av hyttene, og på 
samme side av vegen som hyttene. Dette for at brukerne i størst mulig grad skal slippe å krysse 
vegen. 
 
Flere høringspartnere har tatt til orde for flere parkeringsplasser. Etter perioden med 
høring/offentlig ettersyn er parkeringsplassene derfor foreslått utvidet med til sammen ca. 135 
personbilenheter. Hytteparkeringene er utvidet med 56 enheter til 96, mens offentlige parkeringer er 
utvidet med ca. 80 enheter til ca. 204.  
 

 
Nr. 

 
Avkj. 
profil 
nr. 
 

 
Side av 
vegen 

 
Ny/ 
Eksist. 

 
Offentlig/ 
felles privat 

 
Antall 
personbil- 
enheter 
 

 
Merknad 

1 830 Høyre Ny Offentlig Ca. 43  I tilknytning til eksisterende 
gangbru over Lønselva. Statens 
vegvesen som grunneier 

2 1 885 Høyre Ny Offentlig Ca. 33 Ny offentlig parkeringsplass. 
Gangsti til Lønselva. Statens 
vegvesen som grunneier. 

3 2 200 Venstre Ny Offentlig Ca. 28 Ny offentlig parkering i tilknytning 
til avkjørsel mellom ny og eksist. 
E6. Statens vegvesen som 
grunneier 

4 3 035 Høyre Ny Offentlig Ca. 50 Ny offentlig parkeringsplass. 
Statens vegvesen som grunneier.  

5 3 265 Venstre Eksist. Felles Ca. 38 Utvidelse av eksisterende P-plass. 
Statskog er grunneier.  

6 4 030 Venstre Ny Felles  Ca. 18 Statskog som grunneier. 
7 4 930 Høyre  Ny Offentlig Ca. 40 I tilknytning til eksisterende 

gangbru over Lønselva. Statens 
vegvesen som grunneier. 

8 5 450 Venstre Ny Felles  Ca. 30 Ny felles parkering. Statskog som 
grunneier.  

9 6 285  Venstre Eksist. Felles  Ca. 10  Statskog er grunneier. 
10 8 350  Høyre Eksist. Offentlig Ca. 10 Ved Viskis bru. Statens vegvesen 

som grunneier. 
Tabell 4: Parkeringsplasser 
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Stopplommer  
På veger utenfor bebygd strøk skal det ikke legges til rette for parkering på vegen. I stedet anlegges 
det lommer for kortere stans eller nødstopp. I henhold til vegnormalene bør det bygges 
stopplommer på hver side av vegen, ca. hver femte km. På parsellen mellom Sørelva og Viskis er det 
planlagt i alt 9 slike lommer. Flere av disse til tilknytning til avkjørsler til parkeringsplasser, og er 
kommet til etter høringsperioden: 
 

- Profil 2 100 venstre side, ny 
- Profil 2 400 høyre side 
- Profil 3 060 høyre side, ny 
- Profil 3 270 venstre side, ny 
- Profil 3 580 høyre side 
- Profil 3 970 venstre side, ny 
- Profil 5 150 høyre side 
- Profil 5430 venstre side, ny 
- Profil 6 480 venstre side 
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Konstruksjoner 
Det er planlagt ny bru ved Viskis. Total brulengde ca. 50 m, lengste spenn er ca. 40 m, og bredde 
dekke ca. 10 m. Ny bru legges i dagens linje. Det er fordelaktig at ny bru ikke berører elva på grunn av 
at det tidvis er stor vannføring, isgang og dermed utfordringer med å bygge i elva.  
 
Det er utarbeidet skisseprosjekt i to alternativer for brua: 
 

- Alternativ 1: Buebru i limtre med mellomliggende dekke, se figur 18. 
- Alternativ 2: Stålkassebru med betongdekke, se figur 19, kan imidlertid føre til siktproblemer 

i avkjørsel til parkeringsplassen like ved. 
 

 
Figur 18: Prinsippskisse buebru 

 

 
Figur 19: Prinsippskisse stålkassebru 

 
Valg av bruløsning og detaljprosjektering av bru vil skje i neste planfase, etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. 
 
I byggefasen kreves det interimsbru for at trafikken skal gå uhindret over elva. Interimsbrua vil bli 
lagt oppstrøms dagens bru. Det kan være aktuelt å benytte en pilar i elva og fylle noe ut på sørsiden 
av elva for å få bedre ilandføring av interimsbrua. Interimsbrua skal legges skånsomt i terrenget og 
fjernes etter åpning av ny Viskisbru. Området skal istandsettes til dagens situasjon. 
 
Dagens bru skal i sin helhet rives og fjernes før ny bru etableres. 
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Dimensjonering av overbygning 
Det er utarbeidet et eget notat (2013101040-49 REV1) som gjelder hele strekningen av E6 mellom 
Sørelva og Borkamo. Notatet omtaler dimensjonering, gjenbruk av eksisterende vegfundament, 
gjenbruk av asfalt. Notat 2013101040-52 omhandler brukbarhet av bergmasser i linja.  
 
 
Drenering 
Det legges opp til åpen drenering med sidegrøfter. Minimum grøftedybde 94 cm målt fra skulderkant 
til bunn grøft i bergskjæringer og jordskjæringer med frostsikring. I jordskjæringer uten frostsikring 
benyttes minimum grøftedybde 109 cm. 
 
Eget notat beskriver utført dimensjonering av stikkrenner for alle nedbørsfelt i størrelsesorden 0,7-5 
km2 som krysser planlagt ny Ev. 6 Sørelva-Borkamo i. Felt over 5 km2 er flomberegnet av NVE i 
rapport 201401702-2, 333 / 163.Z. Både notat og rapport er vedlagt planbeskrivelsen.  
 
Stikkrenner som leder bekker/ mindre vannveger gjennom vegen som ikke er omtalt i nevnte notat 
og rapport planlegges med dimensjon 800 mm. Stikkrenner som kun skal lede mindre 
vannmengder fra sidearealer, veg- og grøftevann der det ikke er tydelige vannveger 
planlegges med dimensjon 600 mm. 
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7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 

Vegen skal bygges i tråd med vegvesenets håndbøker. Det er lagt opp til en linjeføring der det er god 
sammenheng mellom vertikal- og horisontalkurvatur, noe som gir en tryggere og mer oversiktlig veg.  
 
Veglinja følger i store trekk dagens trasé, men får likevel en betydelig bedre standard enn dagens E6 
ved at både horisontal- og vertikalkurvaturen forbedres kraftig.  
 
Det er lagt inn rigg- og anleggsområder langs hele parsellen. Dette er områder som ikke erverves 
men leies i byggeperioden. Etter at vegen er ferdigbygget, vil områdene få tilbake til sin opprinnelige 
status. 
 
1. Profil nr.  0 – 1 700 
På denne sørligste strekningen av parsellen ligger vegen på et relativt flatt høyfjellsplatå «inneklemt» 
mellom jernbanen og Lønselva. Det er få muligheter for sideveis justeringer av traséen, og utbedret 
veg følger stort sett dagens veg. Glissen skog gir liten ly for drivsnø, vegen er derfor hevet og 
rekkverk er i størst mulig grad unngått for å hindre at snøen legger seg på vegen. 
 

 
Figur 20: Oversikt strekningen profil 0 – 1 700  

 
En bekk kommer ned fra fjellet i vest, krysser jernbanen og renner langs vestsiden av vegen ca. 250 m 
før den krysser over til østsiden av vegen, ved ca. profil 640. På vestsiden av vegen renner bekken 
utenfor vegfyllingen over en strekning på ca. 100 m før den krysser vegen. På østsiden kommer 
vegen i konflikt med bekken over en strekning på ca. 250 m. Her foreslås omlegging av bekkeløpet 
som vist på figur 21. Alternativt kan bekken legges i ytterkant av fyllingen fram til dagens utløp i 
Lønselva ved profil 1 100. 
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Figur 21: Parkeringsplass, bekkeomlegging og gangveg til gangbru over elva  

 
Jernbane og veg deler på en smal landstripe inneklemt mellom verneområder, og det er ikke store 
muligheter til justering av vegtraséen.  
Ved Rausteinbekken svinger eksisterende veg inn mot jernbanen for å begrense fylling i elva. Planlagt 
veg med sine strenge kurvaturkrav fortsetter rett fram. Dette medfører større fylling i elva, men 
samtidig betyr dette at ny veg trekkes lenger unna jernbanen på den strekningen hvor jernbane og 
veg ligger kloss inntil hverandre i dag. Minsteavstanden mellom spormidt jernbane og skulderkant 
veg øker fra ca. 4 m i dag til ca. 15 m ved ny veg. Avstanden blir ca. 6 m større enn kravet til 
minsteavstand i Bane NOR sitt regelverk. Fra profil 1500 begynner jernbane og veg gradvis å skille 
lag, men vegen ligger fortsatt innenfor jernbanens byggegrense. 
 

 
Figur 22: Ny og gammel veg forbi Rausteinbekken 
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Virkningen av en fylling i elva er beskrevet i en rapport utarbeidet av NVE. Rapporten konkluderer 
med at elva med ny vegfylling har kapasitet stor nok til å ta unna en 200 års flom. Vegen er planlagt 
på kote 582,97 i profil 1 590. Dette er 1,11 m over 200 års flomnivå.  
 
Rapporten fra NVE beskriver også forslag til sikring mot erosjon.  Det anbefales å sikre skråningen 
opp til 200 års flomnivå. Dette kan gjøres ved plastring med stein eller ved å bygge mur opp til nivå 
for 200 års flom. Ved plastring bør steinstørrelsen være 1 m. Ved bygging av mur kan man spare noe 
innsnevring av elva.  
 

 
Figur 23: Vegfylling i Lønselva ved Rausteinbekken, parkeringsplass og innløsing av hytter 
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2. Profil 1 700 – 4 000 
Strekningen markerer overgangen fra høyfjellsplatå til et lunere, skogkledt område. Ny og 
eksisterende veg skiller lag mellom profil 1 700 og 3 450, lengde ca. 1 750 m. Eksisterende veg 
beholdes bla. som adkomstveg til hyttene og som tilbud til syklister og fotgjengere. Staten vil fortsatt 
stå som grunneier og dermed sikre almennheten adgang til vegen. Det tas sikte på fjerning av asfalt 
til gjenbruk. Avkjørsler til eksisterende veg er planlagt ved profil 2 135 og vend profil 3 300. 
 
Jernbane og veg skiller gradvis lag og etter ca. 600 m ligger vegen utenfor jernbanens byggegrense. 
  
Ved profil 1 885 er det avkjørsel til en offentlig parkeringsplass. Fra denne plassen er det planlagt en 
gangsti fram til utsiktspunkt ved Lønselva. Hytter ved profil 1 720 og profil 1 990 kommer i konflikt 
med planforslaget og foreslås innløst. Hytte ved profil 2 020 ble innløst på 1990-tallet. 
 
Ved profil 3 030 er det på østsiden av E6 lagt en offentlig parkeringsplass. Fra denne plassen er det 
planlagt kjørbar adkomstveg ut i terrenget for å lette og sikre adkomsten til hytter. 
 
Ved profil 3 280 ble det for noen år siden anlagt en parkeringsplass for hytteeiere på østsiden av E6. 
Denne plassen foreslås utvidet.  
 
Boligavkjørsel ved profil 3 660 er vanskelig og bratt. Den foreslås stengt og ny adkomst fra E6 legges 
via eksisterende avkjørsel ved profil 4 000 og videre via privat veg.   
 

 
Figur 24: Oversikt strekningen profil 1 700–4 000  
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3. Profil nr. 4 000 – 5 600 
Dette er en strekning med relativ god kurvatur og planlagt veg kan derfor følge samme trasé som 
dagens veg.  
 
Også i dette området er det planlagt adkomstveg i terrenget for enklere og sikrere adkomst til hytter. 
Adkomstvegen starter i kryss E6/fv. 511 og går ca. 400 m sørover. 
 
I tilknytning til eksisterende gangbru over Lønselva ved Lønsdal er det ved profil 4 950 planlagt en 
offentlig parkeringsplass for ca. 40 personbiler.  
 
Turstien Nordlandsruta over Saltfjellet mot Graddis krysser i dag over E6 ved Lønsdal. 
Jernbanestasjon, hotell og mange hytter ligger på vestsiden av vegen mens attraktive turområder på 
østsiden av vegen nås via en gangbru over Lønselva. For å forbedre trafikksikkerheten og for å øke 
trygghetsfølelsen til brukerne ved kryssing av E6, er det derfor planlagt en undergang under E6.  
 
På østsiden av E6 er det regulert inn en turveg fram til undergangen. Videre fra undergangen fram til 
gangbrua tas det sikte på å etablere en enkel gruslagt terrengsti på 1,0 – 1,5 m bredde med klopping 
over bekker og våte partier. Tiltaket skal ta hensyn til eksisterende skogsbelte mot elva og helst 
unngå felling av furutrær. 
 
 
Tilsvarende enkel terrengsti er planlagt fra parkeringsplassen til gangbrua.  
 
 

 
Figur 25: Oversikt strekningen profil 4 000–5 600 
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Figur 26: Nytt kryss med fv. 511 til Lønsdal stasjon, ny parkeringsplass, fotgjengerundergang og gangsti til gangbru over elva 
 

 

 

 
Figur 27: Fjellknatter mellom ny og gammel veg ved Lønsdal fjernes 
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4. Profil nr. 5 600 – 8 370 (Viskisbrua) 
Strekningen preges av dårlig kurvatur, og utbedring av vegen vil derfor medføre flere lokale 
omlegginger/justeringer av traséen. Det er stedvis trangt mellom Lønselva på østsiden av vegen og 
det stigende terrenget på vestsiden. Elva skal imidlertid ikke berøres, det vil derfor bli 
skjæringshøyder på opptil 10 – 12 m på enkelte partier. 
 
Gjenstående fjellknatter mellom planlagt veg og eksisterende veg på de to strekningene profil 5 100 
– 5 400 og profil 5 500 – 5 800 sprenges bort slik at terrenget blir åpnet mot øst.  
 
Siste del av strekningen ligger med fall på ca. 6 % ned mot Viskisbrua. Ny Viskisbru bygges i samme 
trasé som eksisterende bru.  
 
Eksisterende parkeringsplass ved Viskisbrua opprettholdes.  
 
Restene etter den krigssprengte brua ved Viskis skal sikres i anleggsperioden og bevares for 
ettertiden. 
 

 
Figur 28: Oversikt strekningen profil 5 600–8 370 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten forventes å øke fordi stigningene reduseres, sikt forbedres, fokksnø-
problematikken hensyntas og at vegen gjøres bredere. 
 

8.2 Samfunnsmessige forhold 

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

8.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

Planlagt veg følger i hovedsak eksisterende veg, men det vil bli enkelte mindre lokale omlegginger. I 
disse tilfellene kan det bli avlastede vegsløyfer av eksisterende veg. 
 
Profil ca. 1 550–2 150.  
Lengde ca. 600 m. Nedlegges som riksveg. Statens vegvesen fortsatt som eier. Asfalt fjernes og 
gjenbrukes. Kan brukes av syklister/fotgjengere. 
 
Profil ca. 2 150–3 450. 
Lengde ca. 1 300 m. Nedlegges som riksveg. Statens vegvesen fortsatt som eier. Asfalt fjernes og 
gjenbrukes. Kan brukes som adkomstveg til hytter og av syklister og fotgjengere. 
 
Profil ca. 5 100–5 350. 
Lengde ca. 250 m. Nedlegges som riksveg. Asfalt fjernes og gjenbrukes. Fjellknatt mellom gammel og 
ny veg sprenges bort. Gangadkomst til vegsløyfa fra ny parkeringsplass ved profil 4 950.  
 
 
Profil ca. 5 500–5 700.  
Lengde ca. 200 m. Nedlegges som riksveg. Asfalt fjernes og gjenbrukes. Statens vegvesen fortsatt 
som eier. Fjellknatt mellom gammel og ny veg sprenges bort. Det legges ikke opp til noen bruk av 
området mellom ny og eksisterende veg. Derfor planlegges det ingen avkjørsel her.  
 
 

8.4 Naboer 

Berørt bebyggelse 
Det finnes et fåtall bolighus langs vegstrekningen, og ingen av disse kommer i direkte konflikt med 
planen. Det er heller ingen bolighus med en plassering som gjør at Statens vegvesen, ut fra en samlet 
vurdering, anbefaler innløsing.  
 
Bebyggelsen langs planstrekningen består hovedsakelig av hytter. I sør er hyttene lokalisert på begge 
sider av vegen, i nord ligger de fleste på vestsiden.  Hytter nært vegen kan bli berørt på forskjellige 
måter. Det kan være at de: 

• Kommer i direkte konflikt med planen  
• Får ny E6 nærmere hytta 
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• Blir mer støyutsatt  
• Får vanskeligere/mer tungvinte adkomst- og parkeringsforhold 
• Får en kombinasjon av to eller flere av disse negative virkningene 

 
Bygninger som kommer i direkte konflikt med vegframføringen, kan kreves innløst og dermed krysset 
ut i planen. Bygninger som ikke kommer i direkte konflikt med ny veg, kan ikke krysses ut i planen, 
men kan bli vurdert innløst dersom hytteeier ønsker det. 
 
Det er vurdert virkninger for i alt 19 hytter som deretter er blitt fordelt i tre kategorier: 
 

• 1. Hytter som må innløses.  
Disse hyttene må innløses fordi det er nødvendig for vegframføringen. Oreigningslovens krav 
til nødvendighet anses å være oppfylt. Hyttene innlemmes i regulert område og krysses ut i 
planen. Vedtatt detaljregulering vil være det formelle grunnlag for erverv av grunn og 
rettigheter.  
 
3 hytter kommer inn under denne kategorien. En hytte som ligger ved profil 2020 er allerede 
innløst. Dette skjedde i forbindelse med grunnervervet gjort etter den gamle planen fra 90 –
tallet. 
 

• 2. Hytter som kan bli innløst dersom hytteeier ønsker det. 
Dette omfatter hytter som har en slik beliggenhet at Statens vegvesen ser det som 
fordelaktig at de fjernes, men der nødvendighetskravet for innløsning ikke er oppfylt. 
 
I og med at nødvendighetskravet ikke anses oppfylt, kan disse hyttene i henhold til Veglovens 
§ 50 ikke krysses ut i reguleringsplanen. Innløsning er kun aktuelt dersom partene blir enige 
om dette.  
For de hyttene som ikke blir innløst etter denne ordningen, vil det bli tilbudt støyskjerming av 
uteplass i tilknytning til selve hytta i de tilfeller hvor det er krav til støyskjerming. 

 
• 3. Hytter som foreslås beholdt. 

Flere hytter som ligger nært dagens veg, kan komme i en noe gunstigere situasjon bla. fordi 
ny veg trekkes lenger unna.  
 
Hyttene på disse eiendommene foreslås beholdt. De vil bli tilbudt støyskjerming av uteplass i 
tilknytning til selve hytta i de tilfeller hvor det er krav til støyskjerming. 
 
 

Oversikt og vurdering av hytteeiendommene finnes i tabell 5 på neste side. 
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Gnr/bnr/ 

fnr 
 

 
Plassering 
ca. profil. 

Høyre/ 
venstre  
side av 
vegen 

 
Avstand 

(m) fra 
hytte til 
senter- 

linje 
gammel 
veg/ny 

veg  
 
 

 
Høyde- 

forskjell  
(m) 

mellom 
hytte 

og 
gammel  

veg/ 
ny veg*) 

 

 
Beregnet 
støy ved 

hytte- 
fasade  

fra 
gammel 
veg/ny 

veg 
dB (A) 

 
1. 

Innløses. 
Kommer 
i konflikt 

med ny 
veg 

 
2. 

Kan bli  
innløst 

dersom 
hytteeier 

ønsker 
det. 

Reguleres 
ikke 

 
3. 

Foreslås 
beholdt. 

Reguleres 
ikke 

 

76/38 1 720 h.s. 34/21 -2/-3 58/64 X   

76/1/151 1 795 h.s. 41/24 0/-1 60/64  X  

76/1/32 1 940 h.s. 50/28 -1/-2 58/62 X**)   

76/1/15 2 200 h.s. 78/36 -12/-8 53/60  X  

76/1/88 2 300 h.s. 72/45 -12/-9 54/58  X  

76/1/70 2 730 h.s. 46/28 -8/-7 58/63  X  

76/1/150 2 750 v.s. 20/38 +5/+5 61/63   X 
76/1/82 2 870 h.s. 40/22 -2/-3 60/62  X  

76/1/101 2 965 h.s. 46/30 -2/-2 58/63  X  
76/29 2 995 v.s 30/46 4/5 61/62   X 

76/1/136 3 105 v.s. 23/38 5/6 65/64   X 
76/27 3 200 v.s. 25/38 7/6 63/65   X 

76/1/72 3 290 h.s. 58/42 -3/-4 58/64  X  
76/1/66 3 270 v.s. 51/66 10/9 61/62   X 
76/1/36 3 750 v.s.      30/34 13/13 61/64  X  

76/24 3 955 v.s. 35/38 10/9 62/64  X  
76/26 4 965 v.s. 20/25 2/3 65/65   X 

76/1/92 5 110 v.s. 26/13 5/4 64/68 X   
76/1/53 5 355 v.s. 38/27 13/12 59/59  X  

    Sum 3 10 6 
Tabell 5: Vurdering av hytteeiendommer. *) Negativ fortegn betyr at hytta ligger lavere enn vegen.  

**) Innløses på grunn av konflikt med planlagt parkeringsplass 
 
Det er veglovens bestemmelser som kommer til anvendelse i forbindelse med eiendomsinngrep: 
 
Veglovens § 49:  
«Eigedomsinngrep etter denne lova er det når eigedomsretten til fast eigedom eller bygning eller 
anna som har fast tilknytning til slik eigedom, blir tatt med tvang, eller når bruksrett, servitutt eller 
annan rett til, i eller over eigedom som er nemnt blir tatt, endra eller overført eller avløyst med 
tvang.» 
 
Veglovens § 50: 
«Mot vederlag etter skjønn til den det råkar, kan eigedomsinngrep settast i verk etter vedtak av 
vegstyresmakta så langt ho finn at det trengs til bygging, utbetring, vedlikehald og drift av riksveg, 
fylkesveg eller kommunal veg. Slike eigedomsinngrep kan og gjelde grunn og rettar til bate for 
tredjemann så langs det trengs for vegen eller ferdsla på vegen eller for å skaffe tredjemann tilgjenge 
til offentlig veg» 
 
Grunnervervet vil ta til når planen er vedtatt og det er bevilget penger til prosjektet. 
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Avkjørsler 
På H1-veg skal antall direkteavkjørsler begrenses av trafikksikkerhetsmessige hensyn.  
Det er derfor foreslått å stenge enkelte av eksisterende avkjørsler der dette er funnet 
hensiktsmessig. Nye avkjørsler er i hovedsak knyttet til utfarts- og hytteparkeringer og boliger. 
 
Parkeringsplasser 
Bygging av ny veg medfører at flere av de mange små parkeringsplassene og -lommene som i dag 
finnes langs vegen av trafikksikkerhetsmessige hensyn vil forsvinne. Det planlegges derfor nye, men 
færre parkeringsplasser som erstatning for de som blir borte.  
 
Tiltak for myke trafikanter 
Ny E6 planlegges for hastighet 90 km/t, men på grunn av meget liten sykkel- og fotgjengertrafikk 
planlegges det ikke fortau eller gang- og sykkelveg. Skulder på ny veg blir imidlertid 1,0 m som gir 
bedre plass for myke trafikanter.  
 
Turstien Nordlandsruta krysser i plan over E6 ved Lønsdal hvor det finnes gangbru over Lønselva.  
Jernbanestasjon, hotell og mange hytter ligger på vestsiden av vegen, og attraktive turområder ligger 
på østsiden av vegen. For å forbedre trafikksikkerheten og øke trygghetsfølelsen til brukerne er det 
derfor planlagt en planskilt løsning i form av en undergang under E6.  
 
Adkomstveger til hytter 
Sanering av mange eksisterende avkjørsler og parkeringsplasser gjør at mange hytteeiere får lenger 
adkomstveg til sine hytter. For å bøte på dette, og for å unngå fotgjengerkryssinger av E6, er det 
foreslått bygget enkle, men kjørbare adkomstveger i terrenget. På et par strekninger, der forholdene 
ligger til rette for det, er det gjort forsøk på dette. Se eksempel på figur 17. Statens vegvesen vil 
bygge disse vegene mens det vil være opp til brukerne selv å drifte og vedlikeholde dem. 
 

 
Figur 29. Eksempel på enkel adkomstveg til hytter  

 
 

8.5 Byggegrenser 

Byggegrensen langs riksveg, regnet fra vegens midtlinje er 50 m, jf. Veglovens § 29. Dette får ingen 
betydning for denne planen fordi ingen bygninger, bortsatt fra de som må innløses, er regulert. 
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8.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Pågående prosjekt for sykkelvegforbindelse mellom Polarsirkelen og Kjerringøy er et prosjekt i regi av 
Salten regionråd for en nasjonal sykkelrute. I planområdet ligger denne sykkelruta delvis langs 
jernbanen, men mellom Lønsdal og Sørelva må man sykle langs E6. 
 
Det er meget liten gang- og sykkeltrafikk på strekningen, og det anses derfor ikke å være behov for 
spesielle tiltak for denne trafikantgruppen. Vegutbedringen vil uansett skape bedre forhold for 
gående/syklende på grunn av bedre kurvatur og bredere vegbane og –skulder. Eksisterende E6 blir 
beholdt på deler av planstrekningen, og vil dermed kunne brukes også av fotgjengere og syklister.   
 
 

8.7 Kollektivtrafikk 

Det er ingen kollektivtrafikk på E6 i området mellom Sørelva og Storjord i dag. Det er heller ikke 
planlagt bussholdeplasser.  
 
 

8.8 Jernbanen 

Jernbanens krav: 
Jernbanen opererer med en byggegrense (sikkerhetssone) på 30 m til begge sider, regnet fra 
spormidt. Innenfor byggegrensen tillates gjennomført jernbanerelaterte tiltak som drift, vedlikehold 
og utbedring av jernbanen, samt nødvendige risikoreduserende tiltak. Adkomst til jernbanen med 
ikke-skinnegående kjøretøy skal sikres til enhver tid.  
 
Alle tiltak (bygg, fundamenter, master, veganlegg, høyspentanlegg, murer, masseforflytting, anleggs- 
og riggområder med mer) innenfor byggegrensen, skal ha tillatelse fra Bane NOR iht. jernbaneloven § 
10. Ingen tiltak innenfor jernbanes byggegrense tillates påbegynt før dokumentasjon på tiltaket er 
sendt til og akseptert av Bane NOR. Søknader må sendes i god tid før anleggsstart. 
 
Framkommelighet og sikkerhet for jernbanen skal være dokumentert gjennom en RAMS-analyse for 
anleggsfasen. Denne analysen skal omhandle alle områder der det er nærføring mellom veg og bane. 
Analysen skal inneha tiltakslister 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. 
 
Flom- og erosjonsforholdene for jernbanen skal ikke forverres i forhold til dagens situasjon som følge 
av vegtiltaket. Endringer i vannføring, strømningsretning, overflateavrenning/drenering fra E6 med 
tilhørende anlegg skal ikke føre til økt flomfare og/eller kapasitetsproblemer for jernbanen eller dens 
stikkrenner, samt annen eksisterende infrastruktur. Dette gjelder både i anleggsfasen og 
permanent.   
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Minsteavstanden mellom spormidt og skråningstopp på vegen fastsettes i henhold til følgende 
vurderinger: 

• Bygningstekniske vurderinger 
• Faren for at motorkjøretøyer etter utforkjøring sperrer sporet og skader anleggene 
• Hensyn til snøbrøyting og snødeponering 
• Hensyn til sikkerhetsbestemmelsene angående spenningsførende deler av 

kontaktledningsanleggene 
• Hensyn til arbeidsmiljøet på jernbanens område 

Den høyeste verdi for avstanden mellom spormidt og skråningstopp på veien som fremkommer iht. 
ovennevnte vurderinger, velges.  

Når det gjelder minsteavstander som ikke krever sikringsanordninger gjelder følgende: 

• Dersom skråningstopp for veien ligger i et høyere nivå enn skinnetopp skal avstand jernbane-
vei minst være a = H + 9 m, hvor H er nivåforskjellen mellom skinnetopp og nærmeste 
skråningstopp.  

• Dersom skråningstopp ligger i samme nivå eller i et lavere nivå enn skinnetopp - men ikke 
lavere enn 2,5 m nedenfor skinnetopp, skal avstand jernbane-vei være minst 9 m.  

• Dersom skråningstopp ligger lavere enn 2,5 m nedenfor skinnetopp skal avstanden spormidt 
- skråningstopp bestemmes av andre vurderinger.  

• Dersom skråningstopp ligger på samme nivå eller høyere enn skinnetopp skal avstand 
mellom spormidt og turveier, evt separate gang- og sykkelveier, være minimum 5 meter.  

 
Dersom minimumskravene til avstand mellom jernbane og veg ikke kan oppnås, må det etableres 
tilfredsstillende sikkerhetsanordninger.  
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Figur 30. Avstand mellom jernbanespor og veg (Kilde: Bane NOR Teknisk regelverk) 

 
Planlagt E6: 
Planlagt ny E6 kommer ikke nærmere jernbanen enn dagens veg, men strekningen mellom profil 700 
og 2250 blir fortsatt liggende innenfor jernbanens byggegrense på 30 m. Fra Rausteinbekken, ved 
profil 1 500, og ca. 700 m nordover ligger jernbane og veg kloss inntil hverandre i dag. Avstanden 
mellom spormidt og vegkant er helt nede i ca. 4 m. På denne strekningen blir ny veg trukket unna 
jernbanen, men som et resultat av dette vil Lønselva bli mer berørt enn i dag. Ny veg flyttes ca. 10 m 
lenger ut i elva og vil berøre elva over en strekning på ca. 125 m.   
 
Minsteavstanden mellom spormidt og skulderkant ny veg blir dermed på ca. 15 m, det vil si godt over 
minsteavstanden som i dette tilfelle er 9 m i og med at jernbane og ny veg kommer til å få tilnærmet 
samme høyde i dette området.  
 
I prosjektets ROS-analyse er forholdet til jernbanen havnet i kategorien tiltak nødvendig. Som 
avbøtende tiltak er det foreslått at jernbanen sikres med rekkverk dimensjonert for tunge kjøretøy 
eller en annen form for barriere der det er mulig for at kjøretøy kan kjøre ut av vegen og havne på 
jernbanesporet. Rekkverket vil bli satt opp i samarbeid med Bane NOR. 
 
De planlagte tiltakene på veg legger ikke opp til økt trafikk langs eller over jernbanesporet.  
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Grunnforhold/stabilitet: 
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 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.  
 
 
Byggeperioden: 
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.  
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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 
anleggsarbeidet på E6 kan ta til. Dersom vegbyggingen kommer i konflikt med gjerdet, må Bane NOR 
og Statens vegvesen i samarbeide finne en løsning på hvordan dette skal håndteres. 

 

8.9 Landskapsbilde 

Virkningen av planen på landskapsbildet er at vegen blir mer dominerende i omgivelsene, vegen blir 
både bredere og løftes opp i terrenget.  Beliggenheten i høyfjellet gir en lang restitusjonstid for de 
berørte områdene langs vegen, anleggsbeltet langs vegen vil være goldt en lang stund. I denne 
perioden vil vegen fremstå som mer dominerende enn når vegetasjonen har etablert seg og fått 
volum. Landskapsinngrepene på strekningen er i form av mer veg, med økt vegbredde, vegfyllinger 
og -skjæringer, samt flere parkeringsplasser. Veginngrepet er langstrakt og bredt. 
 
Vegen blir stort sett bygd i samme trase som gammel veg. Inngrepet blir likevel større når vegen 
utvides i bredden og veglinjen heves for å bedre standarden. Vegen skal imidlertid ligge godt 
forankret i terrenget med slake skråninger. Sideterrenget skal tilpasset landskapet omkring og være 
så naturlikt som mulig. Det etterstrebes å skape variasjon i sideterrenget slik at det ikke fremstår som 
mekanisk og monotont. Nye, lave skjæringer skal hovedsakelig legges på skrå/trekkes litt fra vegen 
og skjules av en sprengsteinsskråning med jordlag. Vegen søker å ligge lett i terrenget, det vil si at 
veien ligger noe over dagens veg og terreng som gir fylling fremfor skjæring. I den sørlige delen av 
strekningen ligger vegkroppen lettere enn lengre nord. I nord har ny veg flere partier med ensidig 
skjæring mot vest.   
 
Ny veg ligger på stekningen stedvis parallelt med dagens veg. Gammel vegen blir på noen av stedene 
liggende som adkomstveg til hytteområdene. De parallelle vegene gir til sammen en bred vegkropp 
gjennom landskapet. For å dempe den gamle vegen i landskapet fjernes asfalt og en grønn sone 
mellom ny og gammel veg forsøkes beholdt eller opprettes. Revegeteringen vil bli utfordrende fordi 
dette er et område høyt til fjells, med lite jordsmonn. Det er store arealer, delvis i bratt terreng som 
skal dekkes til. Det må transporteres og mellomlagres masser. Alt som er av vekstmasser må tas vare 
på og oppbevares riktig, slik at det ikke blir ødelagt og at man får tak i det igjen når man skal legge 
tilbake. Selvfølgelig vil det ta tid før det nye anlegget får etablert vegetasjonen skikkelig. Spesielt 
siden dette er høyt til fjells og over store steinfyllinger.  
 
Sideterrenget skal revegeteres med stedlige masser. I anleggsbeltet blir nødvendigvis trærne hugget 
for å kunne gjennomføre vegbyggingen inkludert trafikkavvikling. Det fører til at den nye vegen vil 
fremstå som «naken» i flere år før skogen gjeninnvandrer. Over tid vil trærne på ny etablere seg i 
berørt terreng, slik at mange av inngrepene som er gjort i forbindelse med veganlegget blir 
leget/skjult. Selvfølgelig vil det ta tid før det nye anlegget får etablert vegetasjonen skikkelig. Spesielt 
over store steinfyllinger. Det bør vurderes å plante stedegne trær på utvalgte steder for eksempel 
på/ved riggområde og større fyllinger, for å begrense tiden der anlegget ser uferdig ut (hjelpe 
naturen tilbake). Terrenget ved riggområde kan med fordel utformes slik at inntrykket av områdene 
fra vegen dempes. Det skal ikke tilføres ekstern jord eller vegetasjon til strekningen. 
Noe vegetasjon skal bevares inn mot vegen for å skjerme viktige rekreasjonsområder og bevare 
visuelle kvaliteter. Det vil bidra til at strekningen ikke vil fremstå unødig naken og monoton både i 
anleggsfasen og de første tiårene etter ferdigstilt anlegg.  
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Der vegen går ut i elva er landskapet ekstra sårbart. Elven er et svært viktig element i 
landskapsbildet. Områdene hvor vegen er i nærføring med elva eller har inngrep i elva må det utøves 
stort hensyn og skånsomhet for å minimere inngrep i elva og sidearealene. Dette gjelder også der 
vegen blottlegges mot elveløpet og forringer dens sideareal. 
 
Viskisbrua skal byttes ut. Ny bru får lik plassering som dagens bru. Akkurat der brua krysser svinger 
Lønselva kraftig mot vest og blir mer fossende. Ny bru skal harmonere med omgivelsene og ikke være 
et blikkfang i landskapet. Ved bygging av ny bru skal trafikken over på interimsbru. Under bygging av 
ny bru og interimsbru skal landskapet og omgivelsene skånes for forringende inngrep og byggingen 
skal være skånsom for omgivelsene.  
 
Landskapsvernområde Saltfjellet omringer området vegprosjektet går igjennom. Verdien på 
landskapet er høy og det må vises stort hensyn til visuell eksponering til omgivelsene. Prosjektet må 
vise stor aktsomhet for landskapet rundt. Den nye vegen skal harmonere med omgivelsene og være 
et dempet inngrep i landskapet. Ny veg skal der det er mulig reparere tidligere sår i landskapet i 
forbindelse med vegbygging. 
 
 

8.10 Nærmiljø/friluftsliv 

Beskrivelse av effekt for tema nærmiljø/friluftsliv vil her handle om virkninger for friluftsliv. Støy 
håndteres i hovedsak gjennom oppfølging av støyberegning i henhold til gjeldende støyrettleder. 
Dette gjelder både for helårsboliger og for fritidsboliger. 
 
Eksisterende turstier blir ikke direkte berørt.  
 
Ved gangbrua over Lønselva ca. 1 kilometer nord for Sørelva er det regulert inn en utfartsparkering 
for om lag 40 personbiler. Dette gir en langt bedre løsning enn dagens situasjon som er parkering på 
vegskuldra langs E6.  
 
Når det gjelder adkomst til gangbrua over Lønselva nedenfor Lønsstua så blir det også her en bedret 
situasjon ved at det foreslås: 
 

• Utfartsparkering for om lag 40 personbiler på østsiden av vegen 
• Planskilt syklist- og fotgjengerkryssing i form av en undergang under E6.  

 
Det vil ikke bli tilgang på små lommer for å parkere på langs vegen. Dette fordi vegnormalen har 
strenge krav til antall avkjørsler per kilometer og til siktkrav for disse. I kapittel 5 og på plankartet er 
det vist hvor det foreslås avkjørsel og parkering. Disse vil fungere både som parkering for hyttene og 
for folk på tur.  
 

8.11 Naturmangfold 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett 
miljørettslege prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i 
Naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Ny E6 vil berøre naturareal og kommer inn under dette kravet. 
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Tiltakets påvirkning på naturmangfold 
Det skal lages ny Viskis bru på samme sted som dagens bru. Det krever ei interimsbru som på grunn 
av topografiske forhold må legges oppstrøms dagens bru. Den midlertidige bruløsninga vil så vidt 
berøre ytterkanten av Saltfjellet landskapsvernområde. Tiltaket vil ikke gi varige inngrep i 
verneområdet. Alle tiltak for midlertidig bruløsning (bru, fundament, veg) ved Viskis skal fjernes når 
ny bru åpnes. Statens vegvesen har søkt vernemyndigheten (Midtre Nordland nasjonalparkstyre) om 
dispensasjon for gjennomføring av tiltaket. 
 
Tiltaket går nært Dypen naturreservat og naturtype gammel barskog men kommer ikke i berøring 
med disse. Tiltaket vil ikke påvirke disse områdene på noen annen måte enn eksisterende veg gjør i 
dag.  
 
De trua/sårbare artene som er registrert, har leveområde i eller nær planområdet. Det er ikke 
usannsynlig at lappspurv hekker innenfor planområdet, mens det for de andre er mindre trolig. 
Tiltaket med ny veg er likevel så begrenset at det vil utgjøre en svært liten forskjell i forhold til 
dagens situasjon. Hekkeområde for disse artene vil uansett ha sitt hovedhabitat utenfor 
planområdet. 
 
Ny veg vil berøre Lønselva med kantsone og sidebekker på to steder. Lønselva er en del av varig 
verna vassdrag (Saltdalselva). De berørte stedene er: 
 

- Mellom profil 800 og 1 100 vil en bekk bli gjenfylt av vegfyllingen. Denne bekken er liten og 
har ikke noen fast bestand av fisk. Det foreslås å føre bekken direkte ut i Lønselva ved profil 
850 hvor det også planlegges en utfartsparkering i tilkytning til gangbrua over Lønselva. 
Alternativt kan bekken flyttes ut til kanten av vegfyllingen over ca. 300 m lengde til sitt 
naturlige utløp i Lønselva ved profil 1 100. Bekken skal uansett ikke lukkes, men ligge åpen 
slik at dagens funksjon opprettholdes. Bekken skal tilpasses terreng slik at den får en naturlig 
utforming og ikke blir en rett kanal. 

 
- Ved Rausteinbekken (profil 1600) vil ny veg legges noe ut i elva og vegfyllinga må sikres med 

plastringsstein eller mur. Uavhengig av hvordan vegkroppen sikres blir inngrepet lite i forhold 
til elvas totale areal her. Virkningen vil være at vannhastigheten ved flom øker her, mens 
oppstuvingseffekten blir minimal (Per Ludvig Bjerke, NVE, 03.09.2015). Rausteinsbekkens 
utløp i Lønselva som i dag går i murt kanal under veg og jernbane må trolig vinkles noe for å 
unngå oppstuving her ved flom. For naturmangfold knyttet til vassdraget har dette tiltaket 
liten betydning. 
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Bilde 11: Lønselva ved Rausteinbekkens utløp. Her må det fylles mer ut i elva 

 
 
 
 
 

§8 Kunnskap om naturmangfold i området og § 9 om føre‐var‐prinsippet 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid i juli 
2014. Eksisterende naturinformasjon er hentet fra naturbase (Miljødirektoratet) og artskart 
(Artsdatabanken), samt at fylkesmannen er kontaktet for eventuelle supplerende informasjon.  
Naturforvalter har befart planområdet med tanke på naturverdier og med særlig fokus på truede 
naturtyper og spesielle habitat med særlig økologisk funksjon. Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet i planområdet og virkning av tiltaket som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og 
potensiale for skade på naturmiljø. 
 
Tiltaket vil ikke berøre viktige naturtyper eller andre områder/lokaliteter med særlig verdi for 
naturmangfold. Ut fra kjent kunnskap, befaring og berggrunn/løsmasser i planområdet er det heller 
ikke grunnlag for å anta at viktige naturverdier kan bli skadelidende. Det er ikke skadelige, fremmede 
arter i området. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig skade på økosystem, 
naturtyper, vegetasjon, flora, landskap og geologi. Føre-var prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 
kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Jernbanen går parallelt med vegen over det meste av planstrekningen. Det er hyttefelt ved Lønsdal 
og det ligger spredte hytter langs vegen. For øvrig er det ikke andre større inngrep enn vegen i 
naturmiljøet. Ny E6 vil følge dagens trase. Den største virkningen av tiltaket vil være skjæringer og 
utfylling av skråninger. Dette vil i første rekke være et landskapsinngrep og ha små konsekvenser for 
naturmangfold. Ny E6 vil ikke gi økt belastning på sårbare naturverdier. 
 
§ 11 kostnader ved miljøforringelse og § 12 om miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder 
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak er aktuelt. 
Kostnader for å redusere miljøforringelse blir innarbeidet ved oppfølgning av punkter til Ytre 
Miljøplan. Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst anleggsfase og moment som skal sikre 
dette skal også skisseres under avbøtende tiltak/innspill til Ytre Miljøplan. Eventuelle vilkår i 
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dispensasjonen fra verneområdestyret angående midlertidig tiltak ved Viskis skal innarbeides i 
byggeplanen. I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan hvor 
forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for byggeplanen.  
 
 
 

8.12 Verneområder 

Jernbanen og Lønselva danner grense mot verneområder på henholdsvis vestsiden og østsiden av E6. 
På de første 2 km av planstrekningen fra sør ligger jernbanen og E6 inneklemt i en smal korridor 
mellom verneområder. Verneområdene er vist med skravur på figur 31.  
 

 
Figur 31: Oversikt verneområder (skravert) på vegstrekningen E6 Sørelva – Viskis. 
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Lønselva ved Rausteinbekken  
Forbi Rausteinbekken er avstanden mellom eksisterende vegkant og jernbanesporets midtlinje 
(spormidt) bare ca. 3,5 m på det minste. Dagens veg ligger delvis på fylling ute i elva, men bredere 
veg, strengere krav til minste avstand fra jernbanen og nødvendig heving av vegen medfører behov 
for ytterligere utfylling i elva og dermed større inngrep.  
 
Det er holdt orienteringsmøter med Fylkesmannen om saken. I og med at Lønselva inngår i 
Saltdalsvassdraget er Fylkesmannen generelt skeptisk til inngrep i vassdraget, men er samtidig klar 
over den viktige samfunnsbetydningen utbedring av E6 har.  
 
På figur 32 er det vist hvordan omfanget av inngrepet i elva kan bli. 
 
Ut fra de stedlige forholdene, og med hensyn til de geometriske kravene til en slik høyklassig veg, er 
det vanskelig å se reelle alternative løsninger for vegframføringen i dette området. To løsninger for 
overgang mellom veg og elv er aktuelle, vanlig, ordnet vegfylling eller mur. Mur vil muligens kunne 
begrense inngrepet noe, men vil muligens kunne oppfattes som et «fremmedelement». 
 
NVE mener i hht. beregninger at faren for oppstuvinger i elva på grunn av vegbyggingen er liten. Det 
vises til egen rapport. 
 

 
Figur 32. Lønselva ved Rausteinbekken. Her må ny E6 legges lenger ut i elva bl.a. for å få nødvendig avstand til jernbanen. 

Eksisterende E6 er vist med grå farge. 
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Lønselva ved Viskisbrua 
Fordi ny bru er planlagt på samme sted som eksisterende bru, må det bygges midlertidig bru over 
Lønselva/Viskisbekken for å kunne avvikle trafikken i byggeperioden. Brua som må bygges oppstrøms 
dagens bru, betinger midlertidig inngrep innenfor Saltfjellet landskapsvernområde. Forskriften til 
verneområdet åpner for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til tiltak og 
naturinngrep i tilknytning til jernbane og riksveg.  
 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre har etter søknad innvilget dispensasjon fra verneforskriften for å 
føre opp ei midlertidig bru over Lønselva/Viskisbekken like innenfor verneområdet. Dispensasjonen 
er gitt under vilkår om at når den nye brua er ferdigstilt så skal berørt areal innen 
landskapsvernområdet tilbakeføres slik det var før arbeidet ble igangsatt.  
 
Restene etter den krigssprengte brua sikres i anleggsperioden og skal bevares for ettertiden. 
 

 
Figur 33. Området ved Viskisbrua. Interimsbru må bygges  

delvis innenfor verna område (skravert) 
 
 

8.13 Kulturarv 

De registrerte kulturminnene i sør ligger i god avstand fra planlagt veg og reguleres ikke. Det 
nordligste (H570_1) ser ut til å bli liggende nært planlagt gangsti og tas med i reguleringen som 
hensynssone med diameter 11 m. 
 

8.14 Jordbruk/skogbruk 

Planstrekningen ligger såpass høyt til fjells at det er lite drivverdige skogressurser på strekningen. Det 
drives heller ikke jordbruk. Det vil derfor ikke å være behov for driftsavkjørsler.  
 
Det er heller ingen kjente drivverdige berg- eller løsmasseforekomster som berøres av de planlagte 
tiltakene. 
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8.15 Reindrift 

De planlagte tiltakenes virkninger og avbøtende tiltak for reindriften er beskrevet i egen 
konsekvensutredning, se kapittel 9. Reingjerdet på begge sider av jernbanen på strekningen mellom 
Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel, og som nevnes som viktig avbøtende tiltak, kom på plass i 
2016. Kostnadene for dette tiltaket ble delt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Gjerdet vil 
imdlertid stenge flyttleier som i henhold til reindriftskartene krysser jernbanen like nord for Lønsdal 
stasjon.  
 
Reindriftens flyttleier har et sterkt rettsvern etter reindriftslovens § 22. Her heter det at 
reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av 
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes, og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle 
flyttleier. Flyttleier må ikke stenges, men det kan samtykkes til omlegging av flyttleier når berettigete 
interesser gir grunn til det.  
 
Eksisterende veg har dårlig geometrisk standard. Framføring av en høgklassig riksveg som 
tilfredsstiller krav til 90 km/t, vil derfor føre til store endringer. Det vil bli vesentlig forbedring av 
kurvatur, stigning, vegbredde og grøfter. Antall avkjørsler begrenses. Mange små parkeringsplasser 
og parkeringslommer fjernes og erstattes av færre, men større parkeringsplasser. Dette vil også 
kunne påvirke reinens muligheter til å krysse vegen og føre til endringer av reinens flytt- og 
trekkleier. I tillegg kan terrengmessige forhold utenfor vegområdet også ha betydning for lokalisering 
av nye flyttleier. 
 
Saltfjellet reinbeitedistrikt (rbd) har på denne bakgrunn vurdert nødvendig omlegging av flyttleiene. 
På figur 32 er nye flyttleier markert med røde skraverte områder. 
 
Statens vegvesen har ut fra dette gjort nærmere vurderinger ut fra reindriftens krav til utforming av 
vegen innenfor en hensynssone for flyttlei. Her må fyllingene utformes slik at de er lett forsérbare for 
rein. Det tillates ikke oppføring av rekkverk eller andre installasjoner innenfor hensynssonen som kan 
være til hinder eller vanskeliggjøre reinens kryssing av vegen. 
 
På figur 32 vises også Statens vegvesen sine vurderinger for omlagte flyttleier, markert som blå 
firkanter. De fleste steder er det samsvar mellom Saltfjellet rbd og Statens vegvesen sine vurderinger. 
Et par steder, markert som område 2 og område 5, er det imidlertid vanskelig å imøtekomme 
reinbeitedistriktets ønsker på grunn av bergskjæringer og/eller behov for rekkverk. Her foreslås det 
mindre justeringer for å unngå slike hindre. 
 

1. Profil ca. 650 – 950. Samsvar med forslag fra Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
2. Profil ca. 1 700 – 2 000, ved Rausteinbekken. Her er flyttleia flyttet litt nordover på grunn av 

nødvendig rekkverk mot Lønselva.  
3. Profil ca. 3 250 – 3 400. Samsvar med forslag fra Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
4. profil ca. 4 050 – 4 700. Samsvarer med forslag fra Saltfjellet reinbeitedistrikt. 
5. Profil ca. 5 450 – 5 550. Flyttleia flyttet litt sørover på grunn av planlagt høy skjæring på 

østsiden av vegen 
6. Profil ca. 6 700 – 6 300. Samsvarer med forslag fra Saltfjellet reinbeitedistrikt.  

 
I høringsfasen legges det opp til møter og befaringer for å optimalisere kryssningsstedene og 
hvordan disse kan kobles sammen med flyttleiene videre ut i terrenget. Videre må det avklares hvilke 
formelle avklaringer som kreves ved eventuelle flyttinger av flyttleier. I dette arbeidet bør også 
Fylkesmannen og kommunen involveres. 
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Figur 34: Eksisterende flyttleier i henhold til gjeldende reindriftskart og forslag fra Saltfjellet rbd og  

Statens vegvesen til nye flyttleier som krysser E6.  
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Høring/offentlig ettersyn: 
Fylkesmannen i Nordland har fremmet innsigelse til planforslaget. Begrunnelsen er at planforslaget 
ikke i tilstrekkelig grad beskriver virkninger og avbøtende tiltak for reindriftens flytt- og trekkleier 
som krysser over vegen. Det er særlig flyttleia ved Rausteinbekken (flyttlei merket som nr. 2 på figur 
32) det vil være utfordrende å få til å fungere i praksis.  
 
Som avbøtende tiltak foreslår Fylkesmannen at det etableres et dobbelsidig gjerde langs jernbanen 
på den ca. 6,5 km lange strekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon. 
 
Saltfjellet reinbeitedistrikt slutter seg til dette forslaget i sin merknad til planforslaget.   
 
Fylkesmannen fremmet også innsigelse til plasseringen av riggområde #17 ved profil 4150 av hensyn 
til reindriftens flyttlei og vinterbeiter. 
 
Fylkesmannen uttaler videre at grunnlaget for innsigelsen vil ikke lenger være til stede dersom 
nødvendige avbøtende tiltak blir innarbeidet og gjort juridisk bindende i planforslaget før det vedtas. 
 
Fylkesmannen anbefaler at det gjøres følgende endringer i planforslaget: 
 

- Utvider planområdet og regulerer inn gjerdestrekningen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon, 
som en «tarm» nordover langs jernbanen hvor jernbanen går i nærføring med 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 reindriftens flyttleier skal være godkejnt 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 skal inngå en avtale for anleggsperioden og driftsfasen som bla.a inkluderer 
punktene som er listet opp i punkt 9.2 og 9.3 i denne planbeskrivelsen 

 
Etter perioden med høring og offentlig ettersyn har det vært holdt møter mellom Fylkesmannen i 
Nordland, Saltdal kommune og Statens vegvesen for å finne løsninger som kunne føre til at 
innsigelsen trekkes tilbake. Fylkesmannens anbefalinger til endringer er nå innarbeidet i 
planforslaget. Dette har ført til at grunnlaget for innsigelsen ikke lenger er til stede, og innsigelsen er 
trukket tilbake. 

Gjerde langs jernbanen: 
I løpet av planprosessen har det vært flere møter og befaringer med reindriften for å komme fram til 
løsninger akseptable for alle parter. For de fleste flyttleiene har man i fellesskap klart å opprettholde 
funksjonen gjennom tilpasninger og mindre endringer. Flyttleia ved Rausteinbekken klarte man 
imidlertid ikke å finne noen løsning på.  
 
Etablering av dobbelsidig gjerde langs jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon har ikke vært 
nevnt før nå under høringsfasen, men er nå foreslått av Fylkesmannen og reinbeitedistriktet som 
viktigste avbøtende tiltak. Statens vegvesen støtter dette forslaget.  

Det er ikke avklart om tiltaket formelt kan løses ved dispensasjon eller via reguleringsplan. Dersom 
gjerdetiltaket blir løst ved hjelp av reguleringsplan ønsker Statens vegvesen at det lages en separat 
plan for gjerdet, og ikke en utvidelse av eksisterende plan for E6 slik Fylkesmannen i Nordland 
anbefaler. En ny planprosess som også omfatter E6 kan føre til forsinkelse som vil ha uheldige 
konsekvenser for videre progresjon av prosjektet. 
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Bane NOR har tatt på seg byggherreansvaret og vil være ansvarlig for nødvendige planavklaringer for 
gjerdetiltaket. Statens vegvesen vil bidra til finansiering.  
 
I planforslaget er det tatt inn følgende rekkefølgebestemmelse om forholdet mellom utbedring av E6 
og etablering av gjerde langs jernbanen: 
 
«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».  
 
 
Omlegging av flyttleier 
Dobbelsidig gjerde langs jernbanen mellom Sørelva og Lønsdal stasjon vil medføre at alle flyttleier 
over jernbanen mellom Semska i sør og Kjemågnasen tunnel i nord vil bli stengt, med en mulig 
mindre åpning ved Lønsdal stasjon. Gjerdet vil også føre til at de to flyttleiene over vegen angitt som 
nr. 1 og 2 i figur 32 blir stengt i og med at E6 og jernbane ligger nært inntil hverandre. Flyttleiene 
angitt som punkt 3 til 6 i figur 32 kan fremdeles være aktuelle å bruke fordi E6 og jernbanen ikke går i 
nærføring her. Dette vil uansett føre til driftsmessige ulemper for reindriften som må legge om 
driftsmønsteret ved flytting og samling av rein i området. Gjerdet langs jernbanen er imidlertid et 
tiltak som anbefales av både Fylkesmannen og reinbeitedistriktet.  
 
For de flyttleier som blir stengt av gjerdet langs jernbanen, må det søkes om tillatelse til omlegging. 
Dette vil Statens vegvesen i samarbeid med Fylkesmannen og reindriften sørge for. Det er i 
planforslaget tatt inn en ny rekkefølgebestemmelse om dette: 
 
«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». 
 
 
Avtale med reinbeitedistriktet: 
Det er viktig at det inngås en avtale mellom Statens vegvesen og reinbeitedistriktet som regulerer 
forholdet mellom partene. Avtalen bør omfatte kontaktmøter/kontaktpersoner, avtalens varighet 
(bør løpe 2-3 år inn i driftsfasen), hvordan man fanger opp og løser uforutsette hendelser og 
iverksetter tiltak. Avtalen skal være på plass før byggearbeidene tar til, det er derfor tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse som fastslå dette: 
 
«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».  
 
Riggområde #17: 
Riggområde #17 ved profil 4150 tas ut av planforslaget da det kommer i konflikt med viktige 
reindriftsinteresser. 
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8.16 Støy 

Det er utarbeidet støysonekart for planlagt veg og det er beregnet trafikkstøy ved fasader både for 
nåværende situasjon og for planlagt veg med anslått trafikkmengde i år 2040 for alle bygninger 
innenfor gul og rød støysone. Det vises til X-tegninger i tegningsheftet som følger dette planforslaget.  
 
Støysonekartene angir beregnet trafikkstøy 4 m over terrengnivå i ethvert punkt, og støynivået 
kategoriseres etter disse grenseverdiene: 
 

- Rød sone: ≥ 65 dBA 
- Gul sone: 55 < 65 dBA 
- Grønn sone: < 55 dBA 

 
Alle hytter og et bolighus som ligger innenfor gul eller rød sone skal utredes for støytiltak i 
byggeplan/konkurransegrunnlag. I dette arbeidet skal Ambisjonsnivåmetoden legges til grunn. 
Ambisjonsnivåmetoden er et verktøy for å sammenligne kostnader og oppnådd effekt ved ulike 
støytiltak.  
 
Flere hytter som ligger i rød sone eller tett inntil denne, kommer ikke i direkte konflikt med 
vegframføringen, anbefales likevel innløst ut fra en totalvurdering av situasjonen etter utbedring av 
vegen.  Spørsmålet om innløsning eller ikke avgjøres imidlertid av eier/fester selv. Det vises til punkt 
8.4 Naboer. 
 
På denne strekningen ligger bebyggelsen for spredt til at det er aktuelt å sette opp støyskjermer 
langs veg. I byggeplan/konkurransegrunnlag skal det derfor vurderes lokale skjermer for hytter 
og/eller fasadetiltak for et bolighus i henhold til Ambisjonsnivåmetoden. 
 

 
Figur 35: Eksempel på støysonekart. Utsnitt fra vedlegg. 
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Figur 36: Eksempel på beregnet støy ved fasader. Utsnitt fra vedlegg. 

 

8.17 Kabler og ledninger 

På planstrekningen er det flere kryssinger av høyspentlinje over vegen som det må tas hensyn til 
under utbedring av E6.  
 
Høyspentlinje krysser vegen på følgende steder: 
 

• Ved profil ca. 3 730 
• Ved profil ca. 5 030 (Trafo) 
• Ved profil ca. 5 310 

 
Før anleggsarbeidet iverksettes skal det undersøkes om arbeidet kommer i konflikt med kabler og 
ledninger. Ved arbeid nært høyspentlinjer, eller -kabler skal Nordlandsnett kontaktes. 
 
Planen kommer i konflikt med høyspentstolper som står langs E6 ved profil 4 900 - 5 090.  
 

8.18 Belysning 

Det er ikke krav om vegbelysning på denne strekningen. Undergangen ved kryss til Lønsdal stasjon 
skal belyses. 
 

8.19 Massehåndtering 

Foreløpige beregninger viser et betydelig masseoverskudd. Det reguleres likevel ikke områder for 
permanent deponering av overskuddsmasser på denne parsellen. Det tas sikte på å håndtere 
overskuddsmassene på deponiområder på naboparsellen.  
 

8.20 Rigg- og anleggsområder 

Det vil bli behov for midlertidige rigg- og anleggsområder i byggeperioden. Det er derfor lagt inn rigg- 
og anleggsområder langs hele parsellen. Dette er områder som ikke skal erverves men kun «lånes» 
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av grunneier i byggeperioden for å få bygget vegen. Områdene kan etter behov brukes til rigging og 
til lagring av anleggsutstyr og –materiell samt ulike typer masser og knusing/sortering av masser. 
 
Etter at vegen er ferdigbygget, vil områdene få tilbake til sin opprinnelige status. 
 

8.21 Interimsbru i byggeperioden  

Ny Viskis bru er planlagt på samme sted som eksisterende bru. Dette medfører at eksisterende bru 
inkludert fundamenter må rives før bygging av ny bru kan starte. For å få avviklet trafikken på E6 blir 
det derfor behov for ei interimsbru. Denne må på grunn av terrengforholdene, legges på østsiden av 
E6, det vil si oppstrøms dagens bru. Dermed havner brua like innenfor vernet område, men det er 
innhentet tillatelse til midlertidig inngrep i verneområdet. Interimsbrua vil selvsagt bli fjernet når ny 
E6-bru er ferdigbygget.  
 
Restene etter den krigssprengte brua skal sikres i anleggsperioden og bevares for ettertiden. 
 

8.22 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Det er gjennomført en ROS-analyse med formål å identifisere og vurdere risiko.   
 
Analysen viser at risikobildet for prosjektet er en stor forbedring i forhold til dagens situasjon, både 
med tanke på trafikksikkerhet, naturfare mm. Stort sett all risiko er undersøkt av fagpersonell og 
nedfelt i fagrapporter i forkant av ROS-analysen. 
 
Det er foreslått ulike tiltak for å redusere risiko. 
 
Det vises til rapport: ROS-analyse 2018 for E6 Sørelva – Viskis. 
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9 Konsekvensutredning reindrift 
Norconsult har utarbeidet en konsekvensutredning (KU) for det planlagte tiltakets konsekvenser for 
reindriften. Det vises til egen vedlagt rapport: «Konsekvensutredning av tema reindrift E6 Sørelva – 
Borkamo».  
 
Etter at rapporten ble laget er det bygget dobbelsidig gjerde langs jernbanen mellom Lønsdal stasjon 
og Kjemågnasen tunnel, en strekning på ca. 7 km. 
 

9.1 Området 

Områdene på begge sider av E6 brukes til beiteland. I tillegg til trekkleier krysser 4 av reindriftens 
flyttleier over E6.  
 

   
Figur 37: Reinbeitedistriktene og planstrekningen.                 Figur 38: Dagens situasjon. Flyttleier som krysser E6. Kart fra            
                                                                                                           Nordlandsatlas.no                        
                                                                                                            

9.2 Anleggsfasen 

 
Råd fra Norconsult vedr. avbøtende tiltak i anleggsfasen  
Norconsults råd er at følgende avbøtende tiltak følges opp i anleggsperioden.  Disse avbøtende 
tiltakene legges til grunn for omfangs- og konsekvensvurderingen:   

1. Det bør settes opp en avtale mellom Saltfjellet reinbeitedistrikt og Statens Vegvesen for hele 
strekningen Sørelva - Borkamo.  Avtalen bør være på plass før anleggsstart og omfatte; 

2. Kontaktmøter / kontaktpersoner 
3. Avtalens varighet (anleggsfasen - driftsfasen) 
4. Hvordan man fanger opp og løser uforutsette hendelser og iverksetter tiltak i forhold til slike 

hendelser – jevnlige kontaktpunkter. 
  

 
Kommentarer fra Statens vegvesen 
Avbøtende tiltak i anleggsfasen vil bli nærmere avklart i ifbm. grunnervervet. 
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9.3 Driftsfasen 

 
Råd fra Norconsult AS vedr. avbøtende tiltak i driftsfasen 
Norconsult gir som sitt råd at følgende avbøtende tiltak følges opp i driftsfasen.  Disse avbøtende 
tiltakene legges til grunn for omfangs- og konsekvensvurderingen:   

1. Det bør settes opp en avtale mellom Saltfjellet reinbeitedistrikt, og Statens Vegvesen for 
hele strekningen Sørelva - Borkamo.  Avtalen bør være på plass før anleggsstart og 
omfatte; 

o Kontaktmøter / kontaktpersoner 
o Avtalens varighet (avtalen anbefales å løpe 2-3 år inn i driftsfasen) 
o Hvordan man fanger opp og løser uforutsette hendelser og iverksetter tiltak i 

forhold til slike hendelser – jevnlige kontaktpunkter. 
2. Avtalen bør omfatte hvilke tiltak som skal gjennomføres i driftsfasen.  Vårt råd er at 

følgende tiltak tas inn i avtalen:   
o Gjennomføring av skjønn / erstatningsspørsmål 
o  Periodevis hastighetsreduksjon i perioder med mye rein / reinflytting i 

området.  Opplæring av personer i reinbeitedistriktet i bruk av veiskilt.   
o Det bør avsettes midler til å imøtekomme uforutsette skader, hindringer mv 

som kommer fram etter at ny vegtrase står ferdig.   
o Evaluering av avtalen etter avtalt frekvens 

3. Gjerde langs jernbanen må vurderes som et tiltak der Jernbaneverket har et hovedansvar 
for at dette kommer på plass.  Utforming av gjerde må sees i sammenheng med 
kryssende flyttleier i området.   

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Til punkt 1: Det bør settes opp en avtale som beskrevet. 
Til punkt 2: Innholdet i en slik avtale kommer vi tilbake til ifbm. grunnervervet. 
Til punkt 3: Langs jernbanen på strekningen mellom Lønsdal stasjon og Kjemågnasen tunnel er det nå 
satt opp dobbelsidig gjerde. 
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9.4 Verdi, omfang og konsekvens oppsummering 

Verdi, omfang og konsekvens i anleggs- og driftsfasen for de tre delområdene, samt samlet 
konsekvens av de planlagte tiltakene på helse strekningen fra Sørelva til Borkamo, oppsummeres i 
rapporten slik: 

 

 
Tabell 6: Samletabell for verdi, omfang og konsekvens. Aktuell delstrekning innrammet med rødt.  

Kilde: Norconsults KU-rapport 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Planbeskrivelse – Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Sørelva - Viskis 

 
 

67 
 

10 Gjennomføring av forslag til plan 

10.1 Framdrift og finansiering 

Planstrekningen inngår i prosjektet E6 Sørelva-Borkamo. Prosjektet er omtalt i Stortingsmelding nr. 
33 (2016-17) om Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029. Her fremgår det at prosjektet tildeles 
statlige midler (1000 mill. kr (2017)  i perioden 2024-2029. NTP rulleres hvert 4. år, og NTP for 
perioden 2022-2031 vil bli fremmet for politisk behandling i 2021.  
 

10.2 Utbyggingsrekkefølge 

Forutsatt at E6 Sørelva-Borkamo tildeles tilstrekkelige midler, vil utbyggingen av hele strekningen bli 
iverksatt samtidig. Dette har sammenheng med utnyttelse av fyllmasser, avhending av 
overskuddsmasser og sesongavhengige variasjoner. De sørligste delene av prosjektet (Søralva-Viskis) 
er mer væreksponert enn de nordligste og, og midtvinters vil det være gunstigere å gjennomføre 
anleggsarbeider nede i dalen enn oppe på fjellet.  
 

10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Innenfor planstrekningen vil ny veg dels bygges i eksisterende E6 og dels i jomfruelig terreng. 
Anleggsarbeidene vil derfor påvirke trafikken på E6, ved redusert hastighet og vegstengninger i 
forbindelse med sprengningsarbeider. I anleggsfasen utarbeides detaljerte planer for hvordan 
trafikkavvikling på E6 skal skje, og hvordan provisoriske tilkomster til hytter og nærområder skal 
anlegges. Ved utarbeidelsen av disse planene vil sikkerhet for vegfarende og anleggsarbeidere 
vektlegges.    
 

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

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

- På og/eller ved trafikkert veg 
- Omlegging av trafikk 
- Sprengningsarbeider 
- Høye skjæringer 
- Under og nær kraftlinje 
- Omgivelser med støy og/eller støv 
- Ved og/eller i elv 
- Vanskelige vær- og/eller føreforhold 
- Innenfor verneområder 
 

 
I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-
plan og i en eventuell ny, mer detaljert rigg- og marksikringsplan for byggeplan. 
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Tema 

 
Problemstillinger/vurderinger 

Støy  Støybelastning i forhold til bolighus og hytter.  
Vibrasjoner  Ingen spesielle tiltak 
Luftforurensning  Ingen spesielle tiltak 
Forurensing av jord og vann  Riggområde og steder for drivstofflager og drivstoffylling, 

oljeskift etc skal lokaliseres med minimum 10 meter 
avstand til bekk/vassdrag, samt at midler for å binde evt 
oljesøl skal finnes på slike steder. 

Massehåndtering  Støy/støv 
Landskap  Gi fyllinger og skjæringer en form tilpasset terrenget rundt 

slik at både vegen og sideareal med deponier på sikt faller 
naturlig inn i landskapet. 

 Revegetere med toppjord fra stedet. 
 Bruke torvmasser iblandet finere fraksjoner fra tunneldrift 

som underlag for påføring av toppjord. Underlag blir 
avrettingslag som også skal bidra til å holde på fuktighet og 
gi bedre mulighet for reetablering av den stedegne 
vegetasjonen. 

Nærmiljø og friluftsliv  Ivareta mulighet for avkjørsel og adkomst til hengebruene 
over Lønselva sør for Rausteinbekken og ved Lønsdal. 

Naturmiljø  Jordmasser/toppdekket som fjernes i anlegget brukes som 
toppdekke/frøbank på sideareal, se landskap.  

 
Naturmangfold  Ingen spesielle tiltak 
Kulturarv  Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander 

eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal 
arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Nordland 
fylkeskommune og Sametinget, jf. Kulturminnelovens § 8 
andre ledd. 

Gang- og sykkeltrafikk  Ingen spesielle tiltak 
Naturressurser  Ingen spesielle tiltak 
Energiforbruk  Ingen spesielle tiltak 
Materialvalg og avfallshåndtering  Røtter og evt. andre rester av skog som man ikke kan 

nyttiggjøre seg, må handteres på forskriftsmessig måte. 
Reindrift  Det må under anleggsarbeidet tas nødvendig hensyn til 

reindriften i området. 
Tabell 7: Miljøutfordringer 
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11 Sammendrag av innspill – alt. Sammendrag av merknader 
 
Innspillene omfatter hele den ca. 20 km lange strekningen av E6 mellom Sørelva og Borkamo fordi 
det ble varslet oppstart av hele denne strekningen. Dette planforslaget omfatter imidlertid en ca. 5 
km lang delstrekning mellom Viskis og kryss rv. 77. Mange av de mottatte innspillene omhandler 
dermed forhold utenfor denne delstrekningen.  
 
Fylkesmannen i Nordland 

• Reindrift: Positivt at det foretas en konsekvensutredning for reindrifta.  
• Landbruk: Må ta hensyn til dyrka jord. 
• Riggområder: Må ikke legges på dyrka jord. 
• Miljø: Må ta hensyn til verneområder. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Landbruk: Ikke dyrka jord på parsellen Sørelva - Viskis 
• Riggområder: Ikke dyrka jord på parsellen Sørelva - Viskis 
• Miljø: Konflikt med verna områder ved Rausteinbekken og ved Viskis. Kan ikke unngås da 

reelle alternativer mangler. Avklart gjennom møter med Fylkesmannen. 
 
Nordland fylkeskommune 

• Planfaglige innspill: Lister opp en rekke planfaglige innspill  
• Samferdselsfaglige innspill: Dersom planlagt utbygging vil kunne føre til endringer i 

trafikkmønster, sikkerhet og/eller framkommelighet for kollektivtrafikk, er dette forhold som 
må vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

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

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Planfaglige innspill: Det vil bli tatt nødvendig hensyn til innspillene. 
• Samferdselsfaglige innspill: Utbyggingen vurderes til ikke å føre til endringer for 

kollektivtrafikken. 
• Kulturminnefaglige innspill: Fangstanlegg id 37433 ligger utenfor denne planstrekningen som 

er befart av fylkeskommunen uten at det er registrert kulturminner. 
 
Saltdal kommune 
Saltdal kommune v/ enhet for plan, utvikling, bygg, tekniske tjenester har kommet med en rekke 
innspill. Innspillene er gjennomgått med kommunen i eget møte. 

• Deponiområder: Planen må omtale deponiområder 
• Viltpåkjørsler: Beskrive trekkområder og eventuelle tiltak 

 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Deponiområder: Er omtalt 
• Viltpåkjørsler: Utbedret veg gir langt bedre siktforhold som dermed kan bidra til å hindre 

viltpåkjørsler. 
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Statskog SF 
• Behov for å opprettholde muligheter for parkering i forbindelse med jakt, fiske, bærplukking 

mv.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Det tilrettelegges for parkering ved flere steder langs strekningen. 
 
Sametinget 

• Reindrift: Det må tas nødvendig hensyn til samiske interesser. 
• Samiske kulturminner/kulturmiljø: Etter befaring er det ikke registrert fredede kulturminner 

på den aktuelle strekningen. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Reindrift: Det vises til konsekvensutredning med egen rapport på reindrift. 
 
STImuli 
Tursykling: Det satses på en nasjonal tursykkelrute fra Polarsirkelen på Saltfjellet til Kjerringøy. For 
strekningen mellom Lønsdal og Storjord er det planlagt egen trasé utenom E6. For strekningen fra 
Sørelva til Lønsdal er det mest aktuelt å følge E6. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 
På strekningen mellom Sørelva og Lønsdal er syklister henvist til å benytte E6. Enkelte avlastede 
strekninger av dagens E6 kan i barmarkssesongen benyttes til sykling. 
 
 
Jernbaneverket (Bane NOR) 

• Kan akseptere at dagens E6 benyttes som interimsveg. Interimsvegen må ikke komme 
nærmere jernbanesporet enn dagens E6. 

• Planlagt ny E6 må ikke komme nærmere jernbanesporet enn det som tillates i henhold til 
jernbanens tekniske regelverk. 

• Jernbanens eiendom og spormidt må framgå av plankartet. Jernbanen reguleres til formålet 
trasé for jernbane. 

• Planen må beskrive hvilke konsekvenser tiltaket kan få for ferdsel langs eller over jernbanen. 
• Planen må vise hvorvidt det kan oppstå utfordringer med dyrepåkjørsler langs eksisterende 

og flytt- og trekkleier, og hvordan dette er tenkt løst. 
• Det må beskrives hvorvidt tiltaket kan få konsekvenser for jernbanens stabilitet, grøfte- og 

stikkrennekapasitet og sikkerheten langs jernbanen. 
• Det er behov for en tett dialog med Statens vegvesen i planleggingen, og må tas med på råd i 

den videre prosessen. Planforslaget må sendes på forhåndshøring. 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen: 

• Eksisterende E6 vil trafikkeres inntil trafikken flyttes over på interimsveg eller på ny E6.  
Ved behov for bygging av interimsveger i anleggsperioden skal disse ikke etableres nærmere 
jernbanen enn jernbanens oppgitte minsteavstand, med unntak av de tilfeller dette skjer 
etter avtale med Bane NOR. Eksisterende E6 er i denne denne sammenheng ingen 
interimsveg.  

• Planlagt ny E6 kommer ikke nærmere enn det som tillates i henhold til jernbanens tekniske 
regelverk. 
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• Jernbanens eiendom og spormidt framkommer av plankartet, men ligger utenfor 
planforslagets reguleringsområde. 

• Planforslaget legger ikke opp til endringer i ferdsel langs eller over jernbanesporet. 
• Planforslaget viser hvilke konsekvenser det får for reindriftens flyttleier. Som avbøtende 

tiltak er det etablert dobbeltsidig reingjerde langs jernbanen på strekningen mellom Lønsdal 
stasjon og Kjemågnasen tunnel. 

• Planforslaget beskriver at tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for jernbanens stabilitet. 
Grøfte- og stikkrennekapasitet skal dimensjoneres og bygges slik at det heller ikke får 
negative konsekvenser for jernbanen. 

• Planforslaget ble dessverre ikke sendt på forhåndshøring til Bane NOR. Forhåpentlig har 
dialog opprettet i ettertid ført til nødvendige avklaringer.  
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