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 Innledning 

Prosjektet har sin bakgrunn i tidligere kommunedelplan og konsekvensutredning for en lengre 

strekning mellom E6 Narvik - Bjerkvik i 2003, som resulterte i vedtatt detaljreguleringsplan E6 Ornes – 

Stormyra (Hålogalandsbrua), der strekningen Stormyra – Bjerkvik ble utelatt. I 2014-2015 ble det 

gjennomført et forprosjekt som grunnlag for reguleringsplan med konsekvensutredning. Forprosjektet 

anbefaler en trasé. Denne traséen er lagt til grunn for reguleringsplanen. 

Hensikten med planarbeidet er å sikre arealer for bygging av ny veg med bruer og tuneller langs E6/E10 

Stormyra - Bjerkvik, herunder fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes 

eller vernes. 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E6 / E10 mellom Stormyra og Bjerkvik 

i Narvik kommune. 

Store deler av vegstrekningen i dagens situasjon har dårlig vegstandard, flere stigninger, smale 

kjørefelt og mange avkjørsler. Dette fører til lengre reisetid, høye kostnader og lite forutsigbar 

transport.  

Planforslaget legger opp til 6 km ny veg i dagen, 2 km tunnel og 8 km oppgraderte sekundærveger. 

Planen er vurdert opp mot de målsettingene som er formulert for i forprosjektet. 

Planforslaget gir god måloppnåelse. Planen vil fjerne flere stigninger som er definert som flaskehalser 

for tungtransport, og dermed bidra til bedre regularitet og robusthet i vegsystemet. Den vil også 

medføre en jevnere kjørehastighet og redusert kjørelengde, som igjen gir reduserte klimagassutslipp. 

Det vurderes som særlig positivt for næringstransporten og regional utvikling. Redusert reisetid kan gi 

positive ringvirkninger for næringslivet, ved økt handel og byggeaktivitet, og i så måte være et 

insitament for lokal og regional utvikling. Siden planforslaget gir en betydelig bedre standard vil også 

trafikksikkerheten bli bedret, antall trafikkulykker er beregnet å gå ned med planforslaget. 

Planforslaget er vurdert i henhold til Statens vegvesens metodikk V712 Konsekvensanalyser, og det er 

gjort en vurdering av planens virkninger for lokal og regional utvikling.  

Dette dokumentet er en planbeskrivelse med et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen 

for hele prosjektet. 
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 Reguleringsplan 

Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) krever at 

reguleringsplaner skal utarbeides for alle riks- og fylkesveganlegg. Godkjent reguleringsplan danner 

det formelle grunnlaget for vedtak om å erverve grunn og rettigheter for å kunne foreta utbygging. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen utarbeidet forslag til 

detaljreguleringsplan med konsekvensutredning til høring, for E6 / E10 Stormyra - Bjerkvik.  

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av Forprosjekt E6 Stormyra – Bjerkvik (SVV 08.09.2015) og 

planprogram , fastsatt i Narvik bystyre 19.05.2016. 

Varsel om oppstart av regulering har i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 vært annonsert i avisa 

Fremover, på www.vegvesen.no/e6sb og Narvik kommunes nettsider.  

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering E6/E10 Stormyra – Bjerkvik ble sendt til 

grunneiere, andre berørte og offentlige instanser 08.02.2016. 

Planen består av følgende deler: 

• Planbeskrivelse 

• Plankart  

• Reguleringsbestemmelser 

• Konsekvensutredning 

• Oppsumering av merknader 

• Tegningshefte med tegninger 

• Fagrapport støy 

• Støysonekart 

• Formingsveileder 

 

Planforslaget ble sendet på høring til offentlige instanser og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 

05.05 – 16.06, på følgende steder: 

• Prosjektkontor Hålogalandsbrua, Rombaksvegen 47, 8517 Narvik 

• Biblioteket i Narvik 

• Prosjektets nettside: www.vegvesen.no/e6sb 

• Narvik kommunes nettside: www.narvik.kommune.no 

• Servicetorget i Narvik kommune 

• Under «Offentlige høringer» på www.vegvesen.no 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Fremover og berørte grunneiere og rettighetshavere 

fikk tilsendt varsel. 

 

 

 

 

Merknader som er mottat under offentlig ettersyn ligger under arkivnummer 15/233263. Merkander er 

motatt på følgende e-post eller postadresse: 

 

firmapost‐nord@vegvesen.no 

Statens vegvesen Region Nord, Pb 1403, 8002 Bodø 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:  

Planleggingsleder Thore Jensen, tlf. 91793391, e‐post: thore.jensen@vegvesen.no 

 

 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling og justering etter 

høringsperioden. Deretter mottar Narvik kommune et planforslag som består av planbeskrivelse, 

plankart og plan til videre politisk behandling og vedtak.  

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. 

Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og 

sendes til kommunen. 
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 Bakgrunn for planforslaget 

 

 Planområdet 

E6 /E10 er en del av riksvegnettet i Nordland der E6 og E10 går sammen. E6 er hovedsamferdselsåra nordover og sørover, mens E10 går østover til Sverige og vestover til Lofoten og Vesterålen. Planområde strekker 

seg fra rundkjøring på Stormyra etablert i 2015 ved bygging av Hålogalandsbru til krysset E6 / Rapet ved Elvegårdselva i Bjerkvik. Prosjekter er et av Statens Vegvesens prosjekter for utbedring av veg mellom 

Narvikterminalen og Bjerkvik.  

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for en framtidsrettet vegløsning med samme vegstandard som Hålogalandsbrua som ivaretar fremkommelighet og trafikksikkerhet og samtidig redusere reisetiden 

mellom Narvik, Bjerkvik og andre deler av bolig- og arbeidsregion. 

 

Planlagte  og pågående prosjekter  Narvik – Bjerkvik.  



4

 

 

 

 

Planområdet for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik. 
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 Forholdet til forskrift og konsekvensutredning 

Tiltakets  størrelse utløser krav om at det må gjennomføres en konsekvensutredning (KU), jf. forskrift 

om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med 

konsekvensutredningen er å få fram de vesentlige konsekvensene som planen vil medføre for miljø og 

samfunn. Dette skal sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta hensyn til verdiene ved videre 

planlegging. Relevante avbøtende eller kompenserende tiltak og vilkår er innarbeidet i planen. 

 

 Målsettinger for planforslaget 

Hovedformål med ny trasé for strekningen E6 Stormyra – Bjerkvik er å legge til rette for en 

framtidsrettet vegløsning, som ivaretar trafikksikkerhet og framkommelighet. 

 

Effektmål 

Effektmål er de konkrete virkningene for brukerne, som bidrar til å oppfylle samfunnsmålet. 

• Forbedret trafikksikkerhet, redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet 

• Bedre framkommelighet, og redusert reisetid 

• Bedre bo- og nærmiljø mellom Stormyra og Bjerkvik 

Det er et stort potensiale for å forbedre trafikksikkerheten, ettersom det i dag er hele 65 ulike 

avkjørsler mellom Stormyra og Bjerkvik, i kombinasjon med at vegen har en ugunstig horisontal- og 

vertikalkurvatur. Strekningen har flere stigninger som er en utfordring for tungtrafikken. Det er et 

effektmål å eliminere disse stigningene og derav forbedre framkommeligheten og reisetiden, spesielt 

vinterstid. Det er en del bebyggelse av boliger og hytter i området, slik at et miljømål er å velge en 

løsning som vil redusere støy og støv, ved lavere ÅDT, lavere fart og tilrettelegging for gangtrafikk og 

sykling. 

 

Resultatmål 

• Legge til rette for at flere som bor eller ferdes mellom Bjerkvik og Narvik skal benytte sykkel 

• Vegtrasé utformes og velges med sikte på å unngå ulykker 

• Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging 

• Sikre en vegutforming som er ihht standardkrav 

Planbeskrivelsen vil i de påfølgende kapitler vise hvordan planarbeidet har rettet seg mot hovedmål og 

prosjektmål.  
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 Planprosess og medvirkning 

 Organisering av planarbeidet 

Statens vegvesen er tiltakshaver og har engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å utarbeide et 

planforslag. Narvik kommunene er planmyndighet og har ansvar for saksbehandling av planforslaget 

etter plan- og bygningsloven. 

Oppstartsmøte med Narvik kommune ble avholdt 17.12.2015 

 

 Varsling, planprogram og medvirkning 

 Varsel om oppstart 

Det ble varslet oppstart av planarbeid til berørte grunneiere og offentlige instanser i eget brev datert 

08.02.2016. Varsel om oppstart ble også kunngjort i Fremover, og videre på Narvik kommunes og 

Statens vegvesens hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 19.03.2016. 
 

 Planprogram 

Forslag til planprogram for ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. 

Planprogrammet ble etter høringen fastsatt av bystyret i Narvik kommune i møte 19.05.2016. 

 

 Åpne møter 

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte 17 mars 2016 for vegprosjektene E6 Stormyra – Bjerkvik og 

E6 Kontrollstasjon Stormyra ved prosjektkontoret Hålogalandsbrua i Narvik. Videre har Statens 

vegvesen deltatt på flere konferanser og møter der det er informert om E6 Narviktunnelen og Kongens 

gate og E6/E10 Stormyra – Bjerkvik. 

Ved Ofoten museum har Statens vegvesen laget utstillingen «Tidenes samferdselssatsing i Narvik», som 

åpnet til Vinterfestuka 2016. Strekningen E6/E10 inngår i utstillingen. 

Det er gjennomført befaring med Gielas reinbeitedistrikt 22.04.2016. I tillegg har det vært møter med 

grunneiere/berørte enkeltvis eller i grupper. 

 

 Vurderte alternativer 

Planprogrammet bygger på trasévalg som er kalt alternativ 2 i forprosjekt E6/E10 Stormyra – 

Bjerkvik.  Forprosjektet vurderte 7 ulike alternativer, der alternativ 2 er lagt til grunn for prosjektet. 

Dette er også det alternativet som ligger i vedtatt arealplan for Narvik kommune. Reguleringsplanen 

bygger i hovedsak på anbefalt trasé i forprosjekt og planprogram. Undervegs i detaljeringen av 

vegplanen er det gjort tilpasninger til terreng og optimalisering av kryss og geometri og ulike andre 

forhold. 

Det er i prosessen vurdert to alternativer for strekningen Medby – Elvegård, en løsning på eksisterende 

veg og en løsning nedenfor bebyggelsen. Løsningen som er forkastet er med ny E6/E10 på eksisterende 

veg. Denne ville ført til at det legges ny lokalveg med adkomst til boliger på østsiden av bebyggelsen på 

Medby og Elvegård. Lokalvegen blir da liggende hovedsakelig på dyrkbart landbruksområde. En slik 

løsning ville også kreve at avkjørsler til boliger på strekningen Medby til Elvegård snus fra vest til øst, 

noe som igjen i en rekke tilfeller krever at garasjer og tun må snus og endres. Topografi og 

eksisterende forhold gjør at det blir vanskeligere å lage gode adkomster til Medby Næringspark og 

Elvegårdsmoen, samtidig som man ivaretar avkjørsler til boligene. Ny E6/E10 ville med denne 

plasseringen medføre en større støybelastning for boliger og vil kreve langsgående støyskjerming noe 

som hadde ført til stor innvirkning på utsikten mot Herjangsfjorden og boligområdets karakter og 

kvaliteter. Denne løsningen vil også kreve innløsning av bebyggelse på vestsiden av vegen da det ikke 

vil være mulig å etablere hensiktsmessige adkomster til eiendommene. For å realisere en 

sammenhengende gang- og sykkelveg sammen med denne løsningen, ville det bli behov for en større 

innløsning av arealer fra boligeiendommene mellom Medby og Elvegård. 

Løsningen som fremmes i planforslaget legger ny E6/E10 nedenfor bebyggelsen og gjør dagens E6/E10 

om til lokal adkomstveg til boligene med egen gang og sykkelveg parallelt. Adkomster til boliger blir i 

all hovedsak opprettholdt som i dag og støyforholdene blir forbedret. Kryssforholdene ved Elvegård og 

Medby blir også bedre med denne løsningen. Ny E6/E10 trase krever innløsning av bygninger nedenfor 

dagens veg og den vil også komme i berøring med strandsonen. 

 

 Eiendomsforhold 

Planen er omfattende og berører en lang rekke hjemmelshavere, i all hovedsak private. Oversikt over 

hjemmelshavere kan fås som separat vedlegg til denne planbeskrivelsen. 

 

 Innkomne merknader etter varsel om oppstart og planprogram 

Det kom seks innspill til planprogram og varsel om oppstart fra ulike myndigheter og statlige 

sektorinteresser. Videre kom om lag 5 innspill til planarbeidet fra private grunneiere, bedrifter og 

organisasjoner. 
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 Rammer og prmisser for planarbeidet 

 Nasjonale forventninger til regionalplanleging og kommunalplanleging 

Regjeringens forventninger til effektiv og bærekraftig planlegging utarbeidet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vedtatt 12. juni 2015, ligger til grunn for statlige myndigheters 

planlegging. Dokumentet omtaler satsing på effektive transportsystem, trafikksikkerhet og miljøvennlig 

transport 

 

 Nasjonal transportplan 

Prosjektet E6 / E10 Stormyra – Bjerkvik.  Prosjektet er omtalt som del av hovedkorridor E6 Narvik til 

Bjerkvik i Joint Barents Transport Plan, 6b i NTP grunnlagsdokument 12 mai 2016. Prosjektet 

planlegges med sikte på å kunne inngå i en delvis bompengefinansiert pakke for vegprosjekt i Narvik. 

Det arbeides med å få inn planforslaget i Nasjonal transportplan. 

 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 

bidra til mer effektive planprosesser. 

 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i 

planleggingen 

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen. Planarbeidet har 

hatt fokus på fysisk utforming for arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge, slik at sikring 

mot støy, trafikkfare og annen helsefare ivaretas. Planforslaget inneholder en sammenhengende gang 

og sykkeløsning igjennom planområdet. 

 

 T-1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder som veganlegg. 

Retningslinjen ligger til grunn for kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Gjennom å synliggjøre områder med potensielle støyproblemer skal det bevisstgjøres at spesielle 

hensyn til støy kan være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig element i 

retningslinjen.  

 

Planarbeidet for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik har i tråd med retningslinjene gjennomført støyberegninger 

og støysonekart. 

 

 NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar 

I forbindelse med utarbeiding av arealplaner, skal det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. I denne 

analysen skal blant annet risikoen for flomskader og rasfare vurderes. Planarbeidet for E6/E10 Stormyra 

- Bjerkvik har gjennomført en omfattende ROS/Hazid-analyse der flom og skredfare er tema og er 

vurdert, samt hydrologiske vurdering av elver i planområdet. 

 

 Nasjonal sykkelstrategi 

Statens vegvesen har et ansvar for å følge opp den Nasjonale sykkelstrategien, som definerer at det skal 

være attraktivt å sykle for alle. Tre delmål er skissert: 

• Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser 

• Sykkeltrafikken skal dobles i byer og tettsteder 

• 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen 

 

Videre sier strategien at økt sykling med dagens utforming av vegnettet kan medføre flere ulykker. 0-

visjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for arbeidet med å øke sykkeltrafikken, og tiltak for å 

bedre sikkerhet for syklister skal inkluderes i vegvesenets generelle trafikksikkerhetsarbeid. 

Vegvesenet har i den sammenheng fått et utvidet ansvar for sykkeltrafikken og skal være pådriver for 

økt sykkelbruk samt spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak. I handlingsprogrammet som Statens 

vegvesen har utarbeidet for å følge opp Nasjonal transportplan er sammenhengende sykkelvegnett i 

byer og tettsteder høyt på prioriteringslisten. Retningslinjene gjelder byer og tettsteder med mer enn 

5000 innbyggere. 

Narvik kommune med 18 500 innbyggere er den tredje største byen i Nordland og er derfor svært viktig 

i denne satsingen. Ansvaret for hovednett for sykkel vil bli delt mellom vegholderne. 

 

 Fylkeskommunale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, overordnet plan for den helhetlige utviklingen i Nordland. 

Fylkesplanen har blant annet en egen strategi for å legge til rette for effektive og miljøvennlige 

godstransporter. «Effektive transporter er avgjørende for eksport av gods, og er en forutsetning for 
økonomisk vekst og velferd. Nordland og landsdelen for øvrig skiller seg ut fra resten av landet med 
store avstander. Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet påvirkes sterkt av transport- og 
logistikkostnader.» 

Regional transportplan for Nordland 2018-2029. Planen er et overordnet styringsinstrument for 

samferdsel i Nordland fylke. Planens visjon « Samferdsel skal binde sammen Nordland – og Nordland 
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med resten av verden, effektivt, bærekraftig og sikkert», og  dens mål om næringstransporter, 

kollektivtransport og regionsforstørring sammenfaller med målene for prosjektet.  

 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel for Narvik 2016 – 2028 ble vedtatt 3.2.2017. Kommuneplanens 

arealdel viser E6/E10 i ny trasé, se Figur.1. For strekningen Hamnvikhøgda – Bjerkvik gjelder 

kommunedelplan Bjerkvik Vedtatt 29.8.2013. Den nye E6-traséen er ikke tatt med i denne planen. 

Områdene er satt av til LNFR – områder. Se Figur. 2 

 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. området markert H710_6 Båndleggingssone, er ny E6/E10 trasé 

 

 

Utsnitt av kommunedelplan for Bjerkvik 
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Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik 2017-2024 ble vedtatt 27.4.2017.Målet med 

kommunedelplanen er å utarbeide en kollektivplan for Narvik kommune for å skape et godt 

kollektivtilbud for jobb- og skolependlere. Et vellykket kollektivtilbud skal være med å gi et mer 

miljøvennlig byrom for innbyggerne med mindre trafikk, støy og svevestøv. Dette vil støtte opp om 

målene for folkehelse og de nasjonale klimamålene. Planen legger opp til tre gjennomgående 

pendlerlinjer med fokus på jobb- og skolereiser, Den ene linjen skal gå mellom Fagernes og Bjerkvik. 

Kort kjøretid (når Hålogalandsbrua er åpnet) og høy bomavgift gjør at dette bør kunne bli en attraktiv 

busslinje både for arbeids – og skolereiser. 

 

  
Linje Bjerkvik-Fagernes (Kollektivplan 2017-2014) 

 Reguleringsplaner 

Følgende planer berøres av planforslaget: 

• • Planid.: 2012009, Hålogalandsbrua 30.03.2006 

• • Planid.: 2013006, Kryss E6 ytre Seines  
• • Planid.: OE-1.03 Sægnes Nord  

• • Planid.: Ø-1.09 Elvehaugen hytteområde  

• • Planid.: OE-1.04 Landskogen  

• • Planid.: BJ – 2.36Nausthaugen Campingplass  

• • Planid.: BJ -2.21 Bjerkvik Sør  

• • Planid.: BJ-2.37 Trafikksikkerhet E6/E10 

• • Planid.: BJ-2.08 Rapet 

 

Pågående reguleringsarbeid innenfor planområdet: 

• Barlindhaug Eiendom har 31.07.2014 varslet oppstart av planarbeid for Medby Næringspark. 

Saken er satt på vent i påvente av denne planen. 
• Narvik kommune la planforslag for områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir og skyte og 

øvingsområde til offentlig ettersyn 14.4.2016 – 11.6.2016. Saken er ikke tatt opp til 2 gangs 

behandling. 

• Statens vegvesen har et pågående planarbeid for en kontrollstasjon på Stormyra. 

Planprogrammet ble fastsatt 19.5.2016 og Statens Vegvesen la planen ut til offentlig ettersyn 

20.03.2017. Planen vedtas høsten 2017. Planen er koordinert med denne planen. 

 

Der det ikke er gjort endringer i gjeldende planer er plangrensen tilpasset mot eksisterende planer.  
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 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

 Samfunn i planområdet 

Regionen omfatter Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten, med over 100 000 innbyggere samlet. 

Regionen har flere senter, Narvik, Harstad, Sortland, Svolvær og Leknes. Harstad er størst med 23 000 

innbyggere, Narviks befolkning er på rundt 18 000. Høyt aktivitetsnivå innenfor industri, sjømat-

produksjon og reiseliv krever gode transportsystemer. 

Universitetssykehuset Nord-Norge har avdelinger i Harstad og Narvik. Av høyere 

utdanningsinstitusjoner er Nord universitet etablert i bl.a. Bodø, i tillegg har Norges Arktiske Universitet 

(UiT) campus i Harstad og Narvik. 

Kjøretiden mellom Narvik og Svolvær er i dag 3 timer og 15 minutter. Kjøretida fra Narvik nordover og 

vestover blir redusert med ca. 20 minutter når Hålogalandsbrua blir åpnet for trafikk. I tillegg skal E10 

mellom Evenes-Sortland og mot Harstad sikre innkortinger på vegnettet i Midtre Hålogaland. Dette vil 

igjen bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene og legge til rette for større og mer effektive 

knutepunkter og terminaler. Narvik har stamnetthavn med utskiping av store mengder jernmalm. Her 

ligger Narvikterminalen som er et viktig knutepunkt for vare- og godstransportene mellom Sør-Norge, 

Midtre-Hålogaland, Troms og Finnmark. Arctic Rail Express-togene (ARE) trafikkerer over Ofotbanen og 

Sverige med dagligvarer til landsdelen. Ofotbanen er under utvikling for å øke kapasiteten. 

 

Vegnett i Nordland fylke (Transportplan Nordland fylkeskommune) 
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 Vegstandard 

E6 Narvik – Stormyra (Hålogalandsbrua) bygges nå ut med stamvegstandard (H4), det samme 

planlegges for E6 Narviktunnelen. E10 Bjerkvik – Snubba er utbygd til stamvegstandard (H3). E10 

vestover Gullesfjordbotn planlegges utbygd til stamvegstandard (H3) i prosjektet Hålogalandsvegen. 

Strekningen E6/E10 mellom Stormyra – Bjerkvik har en lavere standard enn dagens vegnormaler krever, 

i hovedsak knyttet til bredde, geometri, stigning og avkjørsler. En gjennomgang viser at det er nærmere 

65 ulike avkjørsler i bruk langs strekningen som er ca 8 km. Spesielt stigningene medfører 

fremkommelighetsproblemer for tungtrafikk på glatt føre. Sett i sammenheng med det øvrige pågående 

vegprosjekter for utbedring av stamveger krever også denne vegstrekningen en oppgradering til 

stamvegstandard for å ikke bli en flaskehals i vegnettet. 

 

 Trafikkforhold 

E6 går fra Krikenes i nord til Trelleborg i Sverige i sør. I planområdet samkjøres E6 og E10, mellom 

Stormyra og Bjerkvik. E10 går fra Luleå i Sverige til Å i Lofoten. Basert på tre forskjellige tellepunkter 

antas det at det på strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik kjører ca. 3000 kjøretøy per døgn i dag, 

med en tungbilandel på 19 %. 

De mest komplette trafikktallene i området er fra bomstasjonen på Leirvika. 

 

Trafikktall for bombstasjonen på Leirvik.  

Det er gjort beregninger av framtidig trafikk med regional transportmodell med og uten bompenger for 

Hålogalandsbrua. Hålogalandsbrua åpner i 2018 med en relativt høy bompengesats (110 for lette, 330 

for tunge).  Når innkrevingen er ferdig i 2032 vil man få en vekst i trafikken. Når bompengene faller 

bort er det dermed beregnet at trafikken øker med 29 %. Når bompengene faller bort vil trafikken være 

på rundt 4500 kjt/d i 2034, og øker til ca 5000 frem til 2050. Det er i beregningen ikke tatt hensyn til 

en eventuell trafikkvekst som følge av utbygginger eller utvikling ut over forventet årlig standard 

fylkesindeks. 

 

Beregnett framtidig frafikk på Hålogalandsbrua 

Beregningene inneholder ikke trafikk til/fra Sverige på E10. Dagens trafikk på E10 fra Bjørnfjell er på ca 

900 kt/d. Hoveddelen av denne er rettet mot Narvik, stipulert 300 mot Bjerkvik, 600 mot Narvik. 

 

 Bosatte og trafikk langs dagens veg 

Det er registrert 19 husstander med totalt 35 bosatte langs den delen av dagens veg som blir avlastet 

med ny veg, Beregnet Trafikk fra disse er vurdert til 50 kjt/d (forutsatt at befolkningsdataene er korrekt 

registrert). Det er registrert 123 adresser på samme strekning, og det antas at dette i hovedsak er 

fritidsboliger. Grovt vurdert vil trafikken på gammel veg være på ca 100 kjt/d. 

 

 Trafikkulykker 

På strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik har det siden 1980 vært 39 trafikkulykker. 26 av ulykkene 

har skjedd ved utkjøring eller ved kollisjon mot bil i en kurve. Fra 2005 til 2014 er det registrert 17 

ulykker på strekningen. 13 av disse var med skadegrad lettere skade, 3 ulykker med alvorlig skade og 

en ulykke av meget alvorlig skadegrad. Basert på tall fra 2005 til 2014 er ulykkesfrekvensen på 

eksisterende veg 0,20 – 0,21(Sweco 2017g).  

 

 Godstransport 

Fiskerinæringen i Finnmark, Lofoten og Vesterålen transporterer fisk øst- og sørover langs E10 og E6 

hvor frakten går videre sørover eller østover. Transport til og fra distribusjonssentre i Harstad og Narvik 

utgjør en betydelig andel av øvrig næringstransport. E6/E10 mellom Bjerkvik og E10 Bjørnfjell er en av 

de vegene i Nord-Norge hvor det foregår mest sjømattransport. Over 7000 tunge kjøretøy med fisk 

gikk over denne grenseovergangen i 2014 (Transportutvikling AS 2014). 

Den største transportene ut av Nord-Norge går via jernbanen over Bjørnfjell fra Narvik. Utgående 

jernbanetransport her tilsvarte ca. 8200 tunge kjøretøy. Til jernbanen i Narvik kommer sjømat fra 
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Finnmark i Nord til Nord-Salten i sør. Fortsatt vekst i næringen vil gi økt fisketransport på veg. 

Næringen er avhengig av en vegstandard som gir effektiv og sikker transport (Transportutvikling AS 

2014).  

 

 Kollektivtransport 

Dagens kollektivtilbud på strekningen er begrenset til skolebuss, flybuss og regionale bussforbindelser 

(eks. Narvik – Tromsø, Narvik – Lofoten). Det er få bussruter som trafikkerer strekningen. Det finnes 

flere busstopp, men busstilbudet er ikke tilrettelagt for den vanlige arbeidspendleren. 

 

 Gang- og sykkelveg 

Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende på dagens E6 mellom Stormyra og Bjerkvik. 

 

 

 Infrastruktur 

 Høyspent 

Det går en høyspentlinje i luftstrekk gjennom planområdet, og planlagt ny E6/E10 vil ikke komme i 

konflikt med denne. Strekningen krysser også distribusjonsnettet flere steder, her vil linjene måtte 

legges om. 

 

 Vannforsyning 

Det finnes enkelte private vannledninger og brønner nær den planlagte vegtrasèen. 

 

 Forsvarsanlegg 

I planområdet ligger en dybvannskai og et fjellanlegg tilhørende forsvaret. Anlegget har adkomst fra 

dagens E6/E10. Adkomsten opprettholdes på samme sted med direkte adkomst til ny E6/E10. Ny E6 

/E10 planlegges i bro over tunnelportalen til fjellanlegget. 

 

 Renseanlegg 

I forbindelse med omlegging av E6/E10 Stormyra – Bjerkvik er det nødvendig å flytte dagens 

avløpsrenseanlegg, da ny veg flyttes til vestsiden av dagens E6/E10 og vil komme i berøring med 

dagens anlegg. Det er gjennomført eget forporsjekt for å finne ny plassering av avløpsrenseanlegget 

samt konsekvenser. 

Det nye avløpsrensanlegget er foreslått plassert på Jordsenden med adkomst fra lokalveg og ny 

adkomstveg som krysser under ny E6/E10 gjennom ny kulvert. 

 

 Landskapsbilde 

Utredningsområdet ligger åpent og eksponert til i et storskala fjordlandskap. Det er fjordtrauet som 

hovedform, samt kulturpreget som binder regionen sammen. Mest utbredt er paleiske fjellformer med 

høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Regionen har også betydelige innslag av mer rolige landformer, 

som større åser, ulike typer hei og vidde og mindre daldrag. Strekningen i planområdet er preget av 

smal strandflate. Kun ved Bjerkvik er det et større dyrket areal. 

Generelt har regionen mye godt jordsmonn. Høyere i terrenget er det sparsomt med løsmasser og 

nakne bergflater kan dominere dalsidene. Bjørkeskog dominerer gjennom hele regionen. Bebyggelse er 

sporadisk og for hovedparten av strekningen nært E10. I daldraget ved Moelva er det flere bygninger og 

et grustak. Ved Medby ligger husene på rekke langs E10 og det er planer om en næringspark. En ny 

vegtrasé vil generelt ligge i et landskap med få inngrep fra før. 

Dagens E6 følger i stor grad landskapets former både vertikalt og horisontalt pga. sidebratt terreng og 

ligger generelt i kort avstand fra havet, gjerne mindre enn 50 m. Vegen ligger stort sett lett i terrenget 

gjennom hele planområdet med mindre skjæringer på enkelte korte partier. Stort sett er vegen lagt ned 

på det flate partiet mellom fjord og fjellfot, eller følger det naturlige terrenget, noe som gir stor 

variasjon i både horisontal- og vertikalkurvatur. Vegen er smal og har en nøktern standard, og vegen er 

stort sett godt tilpasset omgivelsene og landskapets skala. Sidearealet har god vegetasjonsetablering 

og vegen fremstår som godt integrert i landskapet. Både vegskråninger og sideterreng fremstår som 

frodig. Det finnes boligbebyggelse og hytter på begge sider av vegen, men disse ligger godt skjermet 

av terreng og vegetasjon. 

 

 Nærmiljø/friluftsliv 

Strekningen fra Seines til Medby er kartlagt som et viktig friluftslivsområde/ nærturterreng. Store deler 

av planområdet inngår i dette friluftsområdet. Relativt konsentrert hyttebebyggelse, 

campingmuligheter, bading og fisking vektlegges som viktige verdier/aktiviteter for området. Området 

er bl.a. vurdert å ha en middels brukerfrekvens, en viss vekt av brukere fra andre steder i landet og et 

middels potensiell for bruk utover dagens (Naturbase, 2016). 

Øyjordhalvøya hvor deler av planområdet inngår er kartlagt som et svært viktig 

friluftslivsområde/nærturterreng hvor både turgåing, camping, padling, fisking, orientering og 

fjellklatring nevnes som populære aktiviteter (Naturbase, 2016). 

Skogen og fjellet ovenfor dagens E6 anses som turområder og er også viktige for nærmiljøet. Deler av 

planområdet inngår i jaktvald for elgjakt. 

Elvegårdsmoen inngår ikke i friluftsområdet, men Elvegårdselva er vurdert som svært viktig. Elva er en 

viktig lakseelv med lang tradisjon for sportsfiske. Videre er elvedalen et populært og tilrettelagt 

turområde. Området er verdifullt for et vidt spekter av brukergrupper (Naturbase, 2016). Langs 
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nordsiden av elva er det i kommunens innsynsløsning registrert barnelek om sommeren, og i området 

kjent som Rapdalen er det registrert barnelek hele året (Narvik kommune, 2016). 

 

 Naturmangfold 

Naturtyper og vegetasjon 

Vegstrekningen starter i sør på Stormyra, som blir avgrenset av eksisterende veg. Nord for eksisterende 

veg finnes et skogsbelte som består av hovedsakelig av furu og bjørk med innslag av osp og 

granplantefelt. Dette skogsbeltet strekker seg opp mot fjellet og tregrensa, og finnes på begge sider av 

den planlagte tunnelen. Strekningen har et kupert landskap med bergknauser i hellende terreng. Fra 

Stormyra til tunellen domineres vegetasjonen av myr, grunnlendt furuskog og bjørkeskog. Nord for 

tunellen til Geisvika er består vegetasjonen i området i hovedsak av forholdsvis høyvokst bjørkeskog og 

granplantefelt. Fra Geisvika til Hamnvik dominerer løvskogsvegetasjon med bjørk som dominerende 

treslag. På de høyeste partiene av traseen er det for det meste treløse, nakent berg med skrinn 

vegetasjon i forsenkningene. Fra Hamnvik til Bjerkvik går vegen gjennom jordbrukslandskap langs 

fjorden. Det er stort sett kulturmark mellom dagens E6 og sjøen, men på enkelte partier går veifyllingen 

ned til sjøen. 

Det finnes fem registrerte naturtyper i Naturbase som er i nærhet til den planlagte veglinja. Ingen av 

disse blir berørt av det planlagte vegtiltaket. 

 

Fauna 

Store deler av området er leveområde for elg. I området er det er registret oter og også jerv og gaupe i 

fjellområdet i øst. Løvskog er  viktig for vanlig spurvefugler og de ulike meiseartene trives dessuten 

også godt i barskog. Myrene er leveområder for insekter, amfibier og fugler. I nord er det først og 

fremst fugl tilknyttet kulturlandskapet og stranda med gruntvannsområdet utenfor som er interessant. 

 

Rødlistearter 

Flere rødlistearter er registrert i nærheten av planområdet, hovedsakelig i sjø, og det er sannsynlig at 

også planområdet inngår som flere av disse artenes leveområde. Sjøorre (VU – sårbar), svartand (NT – 

nær truet), fiskemåke (NT), ærfugl (NT), havelle (NT), oter (VU), storspove (VU), makrellterne (EN – sterkt 

truet) og horndykker (VU) er registrert.  

 

Svartelistearter 

Det er registrert flere svartelista arter langs eksisterende veg. Dette er artene hagelupin og 

tromsøpalme som begge har kategorien svært høy risiko (SE), Arten sibirvalmue med potensielt høy 

risiko (PH) og tunbalderbrå med lav risiko (LO), er registrert i Geisvikskaret. 

 

 

Vannmiljø 

På oversiden av Stormyra finnes det fire mindre vann på cirka 118,5 meter over havet. Lillevatnet er det 

største av disse. Den nye vegen vil bli lagt utenom disse vannene, slik at disse ikke blir berørt. Seks 

elver skal krysses av den planlagte veglinja. Dette er elvene Per Rasmuselva, Tømmerskaret, Gårdselva, 

Moelva, Medbyelva og Elvegårdselva. Medbyelva har potensiale for anadrom fisk, men trolig ingen fast 

bestand. Elva har dårlig tilstand grunnet avrenning fra forsvarsanlegg. Utløpsområdet påvirket av 

erosjonssikring og dagens E6. Elvegårdselva er et vernet vassdrag. Den lakseførende strekningen i 

Elvegårdselva er litt over 4 km. Flomålet går mer enn 200 m oppstrøms utløpet i sjøen. Den nedre delen 

av elva har dermed ikke verdi som gyteområde for anadrom fisk eller elvemusling. Deltaområdet blir 

betydelig påvirket av veifylling og «kanalisering». 

 

Inngrepsfrie naturområder 

Det finnes et registrert inngrepsfritt naturområde (INON) i Naturbase, området vil få redusert areal som 

en følge av at ny veg og tunnelpåhugg vil bli bygd nært dets grense. INONområder er naturområder 

som ligger minst en kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. 

 

Naturvernområder 

Ingen naturvernområder blir berørt av det planlagte vegtiltaket. 

 

Berggrunn 

Berggrunnen er granat -glimmerskifer, kvartsrik med enkelte lag av kvartsitt/kvartsskifer, stedvis 

epidotførende. 

 

 Kulturmiljø 

Det er funnet kulturminner langs Herjangsfjorden som tyder på at området har vært i bruk siden 

steinalder. Det er både gjort funn av boplasser og helleristninger. Herjangsfjorden var fra gammelt av 

trolig bosatt av sjøsamer, og skriftlige kilder viser at bosetningen på Øyjord og i Bjerkvik var samisk på 

14-1500-tallet. Det ble drevet kombibruk med både rein og bufè, samt stor utnyttelse av 

utmarksressurser som fangst, fiske og kullfremstilling. Utover 1700 og1800- tallet ble fjord og 

fjellområdene brukt av samer fra Nord-Sverige i sommersesongen. Selve Bjerkvik hadde funksjon som 

handelsplass, der samene byttet til seg varer fra nordmenn i bytte mot kjøtt. På 1830-tallet kom en ny 

lov som forbød kombibruket; og de fleste valgte å bli jordbrukere. 

Gården Elvegården kan tidfestes i skriftlige kilder helt tilbake til 1600-tallet, men den militære 

virksomheten på Elvegårdsmoen og kaianlegg i Hamnvika startet i 1909. Planområdet ligger i det 

området som trolig er det mest betydningsfulle for krigshandlinger i Norge i 2. Verdenskrig. Slaget om 

Narvik i mai 1940 var det største slaget på norsk jord, og det første slaget som ble vunnet av De 

Allierte. En rekke rester fra slaget er fremdeles svært godt synlige i landskapet i dag. Dette er i 

hovedsak depot og stillinger langs strandsonen, daldrag og på fjellene Daltinden, Mellafjellet og 
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Medbyfjellet. Bebyggelsen består av små og mellomstore gårder med trehus og uthus. Langs fjorden er 

det en del av naustområder med små naust. Noe av bebyggelsen er fra begynnelsen av 1900-tallet, 

noen av disse husene er utført i sveitserstil. Størstedelen av bebyggelsen i området er i midlertid 

etterkrigsarkitektur/ gjenreisningsarkitektur preget av nøktern funksjonalisme. 

Innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet finnes ett registrert automatisk freda kulturminne, et 

kullfremstillingsanlegg (ID 221620) ved utkanten av Stormyra. Det er i tillegg registrert fem 

kulturminner og –miljø på strekningen mellom Medby og Bjerkvik. 

 

• Gamle landkar ved Medbyelva 
• Tunet på Medby Søndre 
• Tunet på Medby Nordre 
• Naustmiljø ved Medbystranda 
• Gamle landkar ved Elvegårdselva 

 

 Naturresursser 

Reindrift 

Planområdet berører Gielas reinbeitedistrikt som har et beiteareal på 1704 km2. Gielas driver reindrift i 

kommunene Bardu, Lavangen, Salangen og Gratangen i Troms fylke, og Narvik i Nordland fylke. Deler 

av planområdet inngår i et større areal brukt til seinvinterbeite. Området strekker seg fra 

Elvegårdsmoen i nord til Stormyra i sør og til fjellområdene rundt Daltinden og Medbyfjellet (NIBIO, 

2016). Det er hovedsakelig de høyereliggende delene av planområdet som inngår i areal brukes til 

vinterbeite. Øst for planområdet finnes det et større areal reinen bruker til høstvinterbeite. Dette er 

intensivt brukte områder som ofte pakkes med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. 

Arealet overlapper delvis med planområdet i den øvre delen av nedbørsfeltet til Gårdselva (NIBIO, 2016). 

Det finnes to trekkleier helt sør i planområdet fra hver side av Kleivhøgda over eksisterende E6 ved 

Stormyra og Kleivmyra (NIBIO, 2016).Trekkleiene er viktige naturlige trekk mellom beiteområder og 

forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk (Landbruksdirektoratet, 

2015). 

Flytting av rein mellom årstidsbeiter foregår langs reindriftens flytte-, trekk og drivingsleier, som har 

eget vern i reindriftsloven (§ 22.). Flytting og naturlige trekk er nødvendige for å utnytte distriktets 

naturlige ressurser. Øyjorda, området sør for Stormyra, har tidligere blitt brukt i perioder med låste 

beiter på vinteren, eller under vårflytting, og noen ganger gjennom sommeren av okserein. Stormyra 

har tidligere blitt brukt som samlingsplass med bruk av midlertidig gjerder (Nellemann, 2012). I 

forbindelse med ny E6 via Hålogalandsbrua har ny infrastruktur blitt etablert på Stormyra og området 

har i stor grad mistet sin funksjon for reindrifta (SVV, 2016b). Rein kan fremdeles trekke ned mot 

Stormyra og Øyjorda, men området har begrenset funksjon grunnet flere inngrep. 

 

Landbruk 

Det er lite drivverdige skogsarealer innenfor området som blir berørt av ny E6. Det kjennes ikke til 

skogsveger/kjøreveger som blir benyttet til skogdrift i eller rundt planområdet. Dyrket jord innenfor 

planområdet for ny E6 finnes hovedsakelig ved Elvegårdsmoen, langs eksisterende E6. Arealene er i 

drift  Hele planområdet ligger innenfor Indre Ofoten sankerlags beitegrenser. Beitelaget disponerer et 

areal på ca. 240 km2 på begge sider av Herjangsfjorden og øst for planområdet. Det forekommer i dag 

ikke utmarksbeite i området. 

 

Masseuttak/Georessurser 

I Geisvika ligger det et masseuttak/pukkverk hvor det produseres forskjellige fraksjoner av gneis som 

tilfredsstiller de fleste formål. Arne Myrvang driver masseuttaket. I NGU sine innsynsløsninger er 

lokaliteten kategorisert som meget viktig, etter NGU sitt verdisystem. 

 

 Grunnforhold 

Planområdet omfatter varierende grunnforhold fra bløt siltig leire til fast morene med innslag av torv og 

myr. 

For søndre del av traseen ved Stormyra og Seines er det bløt, siltig leire. Fra Geisvika til Hamnvikhøgda 

er det varierende grunnforhold med grus/moreneavsetninger og også bløt leire i forsenkninger i 

terrenget. Det er registrert bløt leire i Kvalvika. Fra Hamnvikhøgda til Bjerkvik er det stort sett fast 

leire/silt og grus/morene-avsetninger. 

Berggrunnen i området består av skyvedekker. Disse ble skjøvet inn fra nord-vest under den 

kaledonske fjellkjedefoldingen i silur, for ca. 416-444 millioner år siden. Planområdet ligger innenfor 

Narvik dekkekompleks. Det er ikke registrert bergartsgrenser innenfor planområdet, hverken på kart 

eller i felt. Hovedbergarten langs traseen er glimmergneis/glimmerskifer. Dette betyr en bergart med 

høyt glimmerinnhold og parallellorienterte mineraler. Borbarheten forventes å være middels. 

Sprengbarheten vil i stor grad variere med glimmerinnhold, og forventes i området middels til dårlig. 

 

 Skred 

Skredfaren langs vegstrekninga fra Stormyra mot hovedtunnelens påhugg i sør er generelt vurdert som 

lav. Veglinja går gjennom småkupert terreng der hellingen på terrenget i stor grad er under 30°. 

Bergmassen er relativt massiv og svabergaktig. Hovedtunnelens sørlige påhugg legges normalt på en 

relativt steil fjellside med helling fra ca. 40°- 60°. Terrenget er svært bratt og med begrenset høyde slik 

at sannsynligheten for snøskred i påhuggsområdet vurderes som liten. Hovedtunnelens påhugg i nord 

er plassert i slakere terreng. Steinsprangfaren vurderes som lav. Det kan ikke utelukkes at det vil kunne 

løses ut snøskred fra terrenget overfor påhugget, da terrenghellingen ligger mellom 31-35°. Langs 

vegstrekningen i fra Geisvik mot Bjerkvik vil det til dels bli høye ensidige bergskjæringer. Skredfaren fra 

sideterrenget er generelt vurdert som lav. 
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 Flom 

Vegstrekningen krysser flere elver og mindre bekker. Større elver krysses med bru. Mindre elver og 

bekker krysses med rør/ kulverter og stikkrenner. Det er ikke registret flomproblematikk ved 

eksisterende bruer. 
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 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

 Planlagt arealbruk 

Planområdet er på totalt ca. 860 dekar. 

 

Reguleringsformål og løsninger 

Planområdet er iht. plan- og bygningsloven (pbl) inndelt i arealer med arealformål §12 -5, 

hensynssoner §12-6 og bestemmelsesområder §12-7 (Eierform: o_=offentlig formål): 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1): 

• Steinbrudd og masseuttak (BSM)  

• Avløpsanlegg (BAV)  

• Naust (BUN) 

 

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

• Veg (SV) 

• Kjøreveg (SKV)  

• Fortau (SFT)  

• Gang-/sykkelveg (SGS)  

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)  

• Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

• Kollektivholdeplass (SKH) 

• Rasteplass (SR) 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3): 

• Naturområde – grønnstruktur (GN) 

 

Forsvaret (PBL § 12-5 nr. 4): 

• Ulike typer militære formål (MU) 

 

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

• Landbruksformål (LL) 

• Spredt boligbebyggelse (LSB)  

 

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

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (V)  

• Friluftsområde (VFV) 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

• Sikkerhetssone tunnel (H190)  

• Høyspenningsanlegg (H370)  

• Bevaring kulturmiljø (H570) 

• Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7): 

• Utforming (#1) 

• Anlegg- og riggområde (#91) 
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 Utforming av veger 

 Vegstandard 

Ny E6/E10 fra Stormyra der den møter prosjekt E6 Hålogalandsbrua til Bjerkvik, planlegges etter 

dimensjoneringsklasse H4. ÅDT er beregnet til å være <4000 (etter 2036). Normalprofil for H4-veg 

vises i figur under. H4 Nasjonal hovedveg med ÅDT 4000 – 6000 og fartsgrense 80 km/t har standard 

som motortrafikkveg forutsatt planskilte kryss. Vegen skal bygges med standard som vist på tegningen 

under. 

 

Normalprofil H4, 10 meter vegbredde 

Kjørefeltene skilles fra hverandre med 1 meter forsterket midtoppmerking, også kalt rumlefelt. Minste 

tillatte horisontalkurve er 300 meter og største stigning er 6%. 

 

Tilpasning mellom eksisterende E6/E10 i Bjerkvik og ny E6/E10 fra Elvergårdselva - Stormyra utformes 

som U-H2, 7,5 meter vegbredde, fartsgrense 60 km/t. 

 

 

Normalprofil U-H2, 7,5 meter vegbredde 

For å skape en god overgang mellom vegbredden på eksisterende E6/E10 og ny E6/E10 inn mot 

Bjerkvik vil de siste 250 meterne (fra Elvegårdsbrua) av denne nye vegstrekningen utformes som U-H2. 

Fartsgrensen vil på denne strekningen bli redusert til 60 km/t, da fartsgrensen for både E6 og E10 

gjennom Bjerkvik sentrum er 50 km/t. 

 

Vegstandard for alle veger i prosjektet vises i dimensjoneringsgrunnlaget kap. 6.2.2 

 

Ny E6/E10 fra Stormyra – Bjerkvik sett fra sør. 
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 Oversiktskart over vegstrekningen 
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 Dimensjoneringsgrunnlag 
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 Tunnelstandard 

På E6/E10 Stormyra - Bjerkvik skal det planlegges og bygges ettløpstunnel. Lengden for 

Geitlifjelltunnelen er 2007m + portaler. Ihht figur 4.4 i Statens vegvesens håndbok N500 Vegtunneler 

settes tunnelen i tunnelklasse C, ettersom lengden er 2007 meter og ÅDT i tunnelen for år 2036 > 

4000. Tilstøtende veg i dagen, er dimensjoneringsklasse H4, 10m. 

Tunnelprofilet vil være T10,5. Det blir betongportal med traktformet breddeutvidelse ut mot åpning. 

• Lengden er 2007m + portaler. 

• Tunnelprofilet vil være T10,5 og er i tunnelklasse C. 

• I havarinisjer vil profilet være en T13,5.  

• Minste horisontalkurve i tunnelen er 2200m. 

• Stigningen i tunnelen er på ca 1,8%, fra sør til nord. Ved ca. profil 3540 går det over fra stigning 

til fall på ca. 0,88%. 

• Det vil være 5 havarinisjer, og 2 teknisk rom i tilknytning til nisjene. 

 

Tunnelprofil T 10,5 og T 13,5 

 Kryssområder 

Alle kryssløsninger skal være oversiktlige med god utforming. Kryssenes geometri bør tilpasses 

eksisterende terreng, ha gode siktforhold og være lett lesbare. Kryssene utformes iht. håndbok V121 

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 

Det etableres 4 kanaliserte T-kryss på strekningen fra Stormyra – Bjerkvik: 

• Hamnvikhøgda kryss 

• Medby kryss 

• Elvegård kryss 

• Rapet kryss 

 

Det etableres ny arm på rundkjøring på Stormyra for påkobling av eksisterende E6/E10. Avkjøring til 

forsvarsanlegg i Hamnvik blir opprettholdt. 

Ny arm i rundkjøring og kanaliserte kryss foruten Rapetkrysset skal dimensjoneres for modulvogntog. 

 

 Forbikjøringsfelt 

Iht. Håndbok N100 skal det være et balansert forhold mellom mulighetene for forbikjøring og 

trafikantenes behov for å forta forbikjøringer. Er mulighetene for dårlige, går trafikken tregere samtidig 

som bilførerne blir frustrerte. Dette kan gi flere ulykker og redusert framkommelighet. Samtidig gir 

gode forbikjøringsforhold bedre kjørekomfort. 

Det er ikke forbikjøringsstrekninger i planene E6 Narviktunnelen eller på E6 Hålogalansbrua. På 

eksisternde E6/E10 strekninger utenfor nevnte prosjekter er det ikke forbikjøringsstrekninger de siste 

12 kilometerne fra sør inn mot disse prosjektene og de neste 4 (E6) og 2 (E10) kilometerne nord for de 

nye E6/E10 strekningne. Stormyra – Bjerkvik planlegges derfor med forbikjøringsfelter. 

Det planlegges forbikjøringsfelt i nordgående retning mellom Stormyra – Ramnfloget. Her er det god 

forbikjøringssikt, det er ikke konstruksjoner eller sikthindringer i denne sonen (pr 700 – 1700). 

I sørgående retning planlegges forbikjøringsfelt mellom Geisvika og Hamnvikhøgda. Forbikjøringsfelt 

ligger i stigning og vil gå fra krysset mot eksistrende E6/E10 Hamnvikhøgda til bruen som krysser 

grustaket i Geisvika (pr 4780 – 5780). 

 Rasteplasser og stopplomer 

Det reguleres rasteplass / utfartsparkering på Hamnvikhøgda, plassen skal være et tilbud til stopp og 

rast og kan fungere som et utsiktspunkt og informasjonspunkt for turisme og friluftsliv. 

Stopplommer for kortere stans eller nødstopp er planlagt iht. N100 slik at parkering unngås på disse i 

størst mulig grad. 
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 Sideareal 

«Annen veggrunn – grønt anlegg» og «annen veggrunn – tekniske anlegg» har som formål å dekke areal 

til skråninger til fyllinger og skjæringer, grøfteareal, sikkerhetssoner, siktrydding, sikringsgjerder og 

andre tekniske tiltak. 

Områder med bestemmelseområde «Anlegg- og riggområde» er områder som tiltakshaver skal leie i 

anleggsfasen for å gi areal til midlertidige veger for trafikkavvikling og anleggstrafikk, samt lagring av 

anleggsmaskiner, brakkerigger, utstyr og masser. 

For begge reguleringsformålene er det tatt høyde for mindre justeringer av skråningsutslag i senere 

faser som følge av usikkerhet knyttet til detaljeringsgrad, topografi og grunnforhold, men ikke mer enn 

10 meter til hver side. Det er gjort særskilte vurderinger der det skal reguleres til vegformål og erverves 

i det bebygde område mellom Hamnvikhøgda og Bjerkvik. 

 Kollektivholdeplasser 

Det er planlagt kantstopp for buss på gamle E6/E10 ved Medby næringspark og ved krysset 

Elvegårdsvegen. For busser i nordgående retning vil venteareal være på fortau. Det anlegges eget 

venteområde/ plattform i sørgående retning. Holdeplassene bør etableres med leskur. Avstand mellom 

holdeplassene er ca. 500m. Innhold og arealbehov vil variere, men utformingen av områdene skal være 

i slektskap og harmonere med omgivelsene. Utformingen skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte 

seg av kollektiv transport mellom Narvik og Bjerkvik. Det vises til Håndbok V123 Kollektivhåndboka og 

håndbok V129 Universell utforming for veger og gater. 

 Gang og sykkelveg 

Det er planlagt separat løsning for gående og syklende fra Bjerkvik til Hamnvikhøgda på gang- og 

sykkelveg. Dagens gang og sykkelveg nord for Elvegårsdskrysset viderføres sørover over egen bro over 

Elvegårdselva og langs ny adkomstveg (gamle E6/E10) og videre i ny trase fra Medby bru under 

Hamnvikbrua til Hamnvikhøgda. Gang- og sykkelvegen vil også være adkomstveg til 4 boliger sør for 

Medbyelva. 

Fra Hamnvikhøgda til Seines legges det opp til utbedring av eksisterende E6/E10 trasè til vegklasse U-

Sa3 med 1,5 meter skulder for gående og syklende på begge sider av vegen. Beregnet trafikk på denne 

vegstrekningen er en ÅDT på 100. Selv om beregnet trafikk er lav vil en forvente store variasjoner i 

trafikkmengden, i og med at det i området er mange fritidseiendommer slik at årstid og helg kontra 

hverdag vil kunne gi store utslag på utfartstrafikk. Dimensjonerende hastighet er 60 km/t. 

For strekningen Seines kryss og videre sørover er det ikke egen løsning for gående og syklende. 

 

 

 

 

 

 

 

Løsning for gående og syklende Seines – Bjerkvik. 
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Ny gang- og sykkelveg langs lokalveg fra Medby -Elvegård 

 

 

Ny gang- og sykkelveg fra Medby - Hamnvikhøgda 

 

Ny løsning for gående og syklende langs eksisterende E6 fra Hamnvikhøgda – Seineskrysset. Eksisternde veg 
endres til U-Sa3 med utvidet skulder for gående og syklende i begge rettninger. 
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 Sekundærveger 

Adkomstveger til Elvegårdsmoen og Medby næringspark er dimensjoneringsklasse A2, adkomstveg til 

industriområder med dimensjonerende fartsgrense 50 km/t. Adkomstvegene til begge områdene har 

ensidig fortau med bredde på 3 meter inklusiv skulder. 

 

Normalprofil for adkomstveg med dimensjoneringsklasse A2 til Medby næringspark. 

Lokalvegen mellom Elvegård og Medby er dimensjoneringsklasse A1 med dimensjonerende fartsgrense 

50 km/t. Lokalvegen har langsgående gang- og sykkelveg med bredde på 3 meter inklusiv skulder. 

Adkomstvegen og gang- og sykkelvegen er adskilt med 1,5 meter grøft mellom vegene. 

 

Normalprofil for lokalveg mellom Elvergård og Medby deimsjoneringsklasse A1. 

 

Adkomstveg til nytt avløpsrenseanlegg og nausttomter på Jordsenden er i dimensjoneringsklasse A1 

som lokalvegen mellom Elvergård og Medby med unntak av gang- og sykkelveg, vegbredde er 5 meter 

inklusiv skulder. 
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Tilpasning mellom eksisterende samleveg til Rapet og ny E6/E10 utføres som veg i 

dimensjoneringsklasse Sa1. 

 

Normalprofil overgang mellom eksisterende samleveg til Rapet og nytt kryss Rapet X E6/E10 

 Strekningsvis beskrivelse av vegen 

Ny E6/E10 er planlagt mellom Stormyra og Bjerkvik (Rapet). Den nye vegtraséen ligger høyere i 

terrenget øst for eksisternde E6/E10 mellom Stomyra og Hamnvikhøgda. Fra Hamnvik til Bjerkvik er ny 

veg delvis planlagt i eksisterende E6/E10 trasè og delvis parallelt med eksisterende E6/E10 mot vest. 

Nye veganlegg inkluderer bl.a. etablering av veg, skjæringer, fyllinger, tunnel, bruer, deponi og 

riggområder. 

For mer detaljert beskrivelse av tekniske planer henvises det til teknisk plan og plankart. 

Planområdet er delt inn i soner for enklere å vurdere de planlagte tiltakene i detalj.  

Sonene er fordelt på følgene strekninger: 

• Sone 1: Stormyra – Ramnuran 

• Sone 2: Ramnuran – Høgda 

• Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

• Sone 4: Geisvik nord – Hamnvika 

• Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik 

 

Figur 6-3. Inndeling av soner.  
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 Sone 1 Stormyra – Ramnuran (1,95 km) 

Ny E6/E10 starter ca 100m nord for dagens rundkjøring på Stormyra, der den kobles på dagens 

E6/E10. Det etableres en ny arm på rundkjøring for tilkobling til gammel E6/E10. Det vil være 2 felt inn 

i rundkjøringen fra alle armer. E6/E10 vil fortsette videre nordover i terreng på fylling, før den går inn i 

en dobbeltskjæring gjennom Sandveglegden. I dalen opp fra Seines gård mot Glugget ligger vegen på 

fylling, her er det planlagt forbikjøringsfelt i nordgående retning, forbikjøringsfeltet er totalt 1100m og 

opphører før nødlomme /stopplomme ved sørlige tunnelpåhugg. Like sør for Glugget etableres en 

kulvert under E6 for driftsveg / utmarksveg. Per Rasmuselva legges i rør under E6/E10. Fyllingene i 

sone 1 etableres med helning 1:10 i områder egnet for viltkrysning og krysning av rein. 

 

Tiltaksbeskrivelse sone 1: Rundkjøring Stormyra (pr. 0 m) – Tunnelportal Ramnuran (pr. 1950 m) 

• Ny E6/E10 i ny trasé. Kobles på eksisterende E6 og E10 fra rundkjøring på Stormyra. 

• Ny arm fra rundkjøring til påkobling dagens E6/E10 (Standard U-Sa3). 

• Standard H4: 10 meters bredde, 80 km/t. 1 meter forsterket midtoppmerkning. 

Forbikjøringsfelt nordgående retning etter 0,7 til 1,7 km. Stopplomme nordgående fra 1,85 til 

1,92 km. Ingen avkjørsler eller kryss. 

• Permanent massedeponi i Per Rasmusskaret sør for tunnelportal. 

• Ny undergang (kulvert) for utmarksveg/driftsveg, etter ca. 1,3 km. Ny driftsveg langs E6/E10 

nordover til Skåvåsmyra. Per Rasmuselva i rør under ny E6/E10. 

• Rigg- og anleggsområde i regulert vegtrasé og på permanente deponiområder sør for portal. 

• Større motfylling i Seinesdalen og Skåvåsmyra 

Tabell 6-3-1 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 på strekning mellom Stormyra og Ramnuran.  

 

 Sone 2: Ramnuran – Høgda (2,07 km) 

Sørlige tunnelportal starter i Tømmerskaret, E6/E10 går så inn i en tunnel i Ramnuran, der den stiger ca 

1,8%, fra sør til nord. Vertikalen endrer retning ca. på pr. 3540 og fortsetter med fall på ca. 0,88% mot 

utgangen og tunnelportal nord som ligger ved Høgda. Det etableres nødlomme / stopplomme på 

sørgående felt ved portal nord og i nordgående felt ved portal sør. Tunnelen vil ha 5 havarinisjer, 4 på 

høyre side når du kjører nordover og en på venstre side. Det vil være tekniske rom i forbindelse med 2 

av havarinisjene. Tverrprofilet på tunnelen vil være T10,5. Det vil også være 18 nødstasjoner i tunnelen, 

16 inni og 2 utenfor. Total lengde er ca 2050m. 

 

Tiltaksbeskrivelse sone 2: Tunnelportal Ramnuran (pr. 1950 m) – Tunnelportal Høgda (pr. 4020 m) 

• Standard H4: 10 meters bredde, 80 km/t. 1 meter forsterket midtoppmerkning. 

• Portaler 20 – 40 meters lengder. 

• Tunnel T 10,5, 2000 meter. 

Tabell 6-3-2 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Ramnuran og Høgda (tunnel). 

 

 Sone 3: Høgda – Geisvik nord (0,7 km) 

Nord for tunnelportalen på Høgda er det en nødstopplomme i sørgående retning fra profil 4070 – 4130. 

Mellom profil 4070 – 4270 ligger vegen på en stor fylling i dette området vil det på østsiden av vegen 

opprettes ett stort permanent massedeponi som også skal være med på å gi en bedre terrengtilpasning. 

Fra profil 4270 til Geisvik bru ligger vegen på terreng med lette skjæringer og fyllinger. Nord for Høgda 

krysser E6 Gardselva, denne er planlagt lagt i rør. Her utredes også muligheten for en kulvert for 

utmarks / driftsveg. Vegen ligger hovedsakelig på fylling fram til brukar. Geisvikskaret krysses på bru. 

Planlagt bru er 330m lang og planlegges som en spennarmet  bru med søyler hver 30m. Tunnelen 

drives fra nord via anleggsveg til massetak og videre ut fra massetak langs eksisterende anleggsveg til 

E6/E10. Like nord for Gardselva etableres en kulvert under E6 for driftsveg / utmarksveg. Gardselva 

legges i rør under E6/E10. 

 

Tiltaksbeskrivelse sone 3: Høgda (pr. 4020 m) – Geisvik nord (pr. 4800 m) 

• Standard H4: 10 m bredde. 1 m forsterket midtoppmerkning. 

• Stopplomme sørgående pr. 4070 m – 4130 m. 

• Ingen avkjørsler eller kryss. 

• Permanent massedeponi på øst- og vestsiden, nord for portal. 

• Geisvik bru profil 4445 m– 4775 m, lengde 330 meter.  

• Kulvert for driftsveg til utmark under E6/E10 sør for Moelva. 

• Midlertidig anleggsveg fra eksisterende masseuttak til landkar og brukar sør og nord for 

Geisvikbrua (vises ikke i kart). 

• Deler av masseuttaket planlegges benyttet til rigg- og anleggsområde i forbindelse med 

driving av tunnel og bygging av bru (da dette er allerede opparbeidet areal anses det ikke som 

inngrep og vises ikke på kart). 

• Gardselva legges  i rør under ny E6/E10. 

Tabell 5-3 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Høgda og Geisvik nord. 
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 Sone 4: Geisvik nord – Hamnvik (1,2 km) 

Nord for Geisvikbrua ligger ny E6 i sidebratt terreng, hvor det blir relativt store fyllinger og skjæringer 

ned til Hamnvikhøgda. Det etableres et forbikjøringsfelt i sørgående retning fra krysset på 

Hamnvikhøgda til Geisvikbrua. Det etableres en stopplomme fra profil 5230 – 5295 i nordgående 

retning på samme strekning. På Hamnvikhøgda etableres et kanalisert T-kryss med høyresvingefelt, for 

påkobling av gammel E6/E10 til ny E6/E10. På Hamnvikhøgda vil ny gang og sykkelveg kobles på gamle 

E6/E10. Det etableres utfartsparkering på Hamnvikhøgda. Utfartsparkering vil ha adkomst fra gamle 

E6/E10. Fra Hamnvikhøgda nordover vil ny E6/E10 leggs i bru over tunnelportal til Forsvarets 

bunkeranlegg, den kommer inn igjen på gml E6/E10 ved avkjørsel til forsvarsanlegget i Hamnvika, 

denne vil beholdes som i dag. 

 

Tiltaksbeskrivelse sone 4: Geisvik nord (pr. 4800 m) – Hamnvik (pr. 6000 m) 

• Standard H4: 10 m bredde, 80 km/t. Forsterket midtoppmerkning. 

• Ca. 30 meter høy skjæring på østsiden av vegen pr. 4950 m – 5080 m. 

• Stopplomme nordgående pr. 5230 m – 5295 m.   

• Permanent massedeponi på vestsiden av ny veg pr. 5520 m – 5760 m. 

• Kanalisert kryss med høyrevingfelt pr. 5810 m. Påkobling av gammel E6/E10 til ny E6/E10. 

• Hamnvik bru pr. 5965 m – 6075 m, lengde 110 meter. 

• Avkjørsel til forsvarets bunkeranlegg pr. 6280. 

• På Hamnvikhøgda vil ny GSV kobles på gml. E6. Det etableres utfartsparkering på 

Hamnvikhøgda. Utfartsparkering vil ha adkomst fra gml. E6. 

• Ny GSV vil gå parallelt med E6/E10 på vestsiden før den går under ny E6/E10 bru og kommer 

inn og følger gml. E6/E10 videre nordover. 

• Nytt avløpsrenseanlegg og naustområde på Jordsenden. 

• Kulvert for lokalveg til naustområde og nytt avløpsrenseanlegg. 
Tabell 5-4 Tiltaksbeskrivelse for ny E6 mellom Geisvik nord og Hamnvik. 

 

 

 Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik (1,95 km) 

E6/E10 legges på en ny bru over Medbyelveosen for å tilfredstille kravet til horisontalradius. Ny E6/E10 

vil ligge i ca 4.7 % stigning fra Medbyelva til Geisvikbrua. Ved Medby næringspark anlegges et kanalisert 

T-kryss med høyresvingefelt. Adkomst til næringsparken, reserveadkomst til Elvegårdsmoen og ny 

samleveg for boligområde vil avvikles i dette krysset. 

Nordover vil E6/E10 ligge på vestsiden av dagens E6/E10 i strandsonen. Ny veg vil ligge lavere enn 

dagens E6/E10 (ca ned til Kote 5) for å redusere støykonsekvenser for boligområdet. På denne 

strekningen vil en måtte innløse noen bygg, bla renseanlegget for Bjerkvik. Gammel E6/E10 vil fungere 

som adkomstveg for boligområde. Denne etableres som en A1, med gang- og sykkelveg på østsiden. 

Det etableres en ny E6/E10 bru over Elvegårdselva og nytt kryss til Elvegårdsvegen. Krysset vil anlegges 

som et kanalisert T-kryss med høyresvingefelt. E6/E10 vil treffe dagens E6/E10 nord for Rapetkrysset. 

Ny gang- og sykkelvge vil gå i ny trasé til den igjen møter gammel E6/E10 og krysser Medbyelva på 

dagens E6/E10 bru. Gang- og sykkelvegen vil også være adkomstveg til 4 boliger sør for Medbyelva. Ny 

adkomstveg til naustområde og ny plassering av renseanlegg til Narvik Vann vil følge dagens E6/E10 til 

den dreier mot vest og krysser under ny E6/E10 i kulvert. Fra Medby kryss vil det anlegges gang- og 

sykkelveg til Elvgårdkrysset. Fra Elvegårdskrysset etableres ny gang- og sykkelveg til den møter dagens 

gang- og sykkelveg ved Rapetkrysset. 

Det etableres kanststopp for buss langs ny samleveg til boliger mellom Medby og Elvegård. 

 

Tiltaksbeskrivelse sone 5: Hamnvik/Medby (pr. 6000 m) – Rapet (Bjerkvik) (pr. 7950 m) 

• E6/E10 legges på ny bru over Medbyelva (Medbyelvosen). 

• Ved Medby næringspark anlegges et kanalisert T-kryss med høyresvingefelt. Adkomst til 

næringspark, reserveadkomst til Elvegårsmoen og ny samleveg for boligområdet vil avvikles i 

dette krysset.  

• Nordover vil E6/E10 ligge på vestsiden av dagens E6/E10. Ny veg vil ligge lavere for å redusere 

støy for nærliggende boliger. Gammel E6/E10 vil fungere som en samleveg for boligområde. 

Det vil bli etablert fortau langs gamle E6/E10. 

• Det etableres en ny E6/E10 bru over Elvegårdselva og nytt kryss til Elvegårdsvegen. Krysset vil 

anlegges som et kanalisert T-kryss med høyresvingefelt. E6/E10 vil treffe dagens E6/E10 nord 

for Rapet krysset. 

• Ny GSV vil gå i ny trasé til den igjen møter gml E6/E10 og krysser Medbyelva på dagens 

E6/E10 bru. GSV vil også være adkomstveg for 4 boliger og adkomstveg til naustområde og ny 

plassering av renseanlegg til Narvik Vann. Adkomstvegen til naustområde og renseanlegg vil 

gå i kulvert under ny E6/E10. Fra Medby kryss vil det anlegges fortau til Elvgårdskrysset. Fra 

Elvegårdskrysset etableres ny GSV løsning til den møter dagens GSV ved kryss Rapet.  

Tabell 5-5 Tiltaksbeskrivelse for ny E6/E10 mellom Hamnvikhøgda og Rapet (Bjerkvik) 

 

 Eksisterende E6/E10 

Eksisterende E6/E10 mellom rundkjøringen ved Stormyra og Seines kryss omklassifiseres til U-Sa3, 6,5 

m bredde og 60 km/t. Fra Seines kryss til Hamnvikhøgda kryss vil vegen utbedres til en U-Sa3 med 

utvidet skulder på begge sider som gang- og sykkelløsning. Total vegbredde blir 8,5 m. Dagens 

vegbredde er 7-7,5 m. 

 

 Konstruksjoner 

Det inngår en rekke konstruksjoner i prosjektet. Følgende konstruksjonstyper inngår: 

• Bruer for E6 /E10 

• Bruer for gang og sykkel 

• Bruer for sekundærveger 

• Tunnelportaler 
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• Kulvert 

I Tabell 6-5-1 er konstruksjonene listet i den rekkefølgen de kommer sør til nord. Omtale av 

konstruksjonene er gitt i de påfølgende underkapitlene for hver konstruksjonstype. Det vises for øvrig 

også til vedlagte formingsvegleder. 

 

Tabell 6-5-1: Konstruksjonene listet i den rekkefølge fra sør mot nord langs E6/E10. 

Pr.  

 

Type Navn / sted Lengde 

/ m2 

Beskrivelse Kommentar 

1300 Kulvert Driftsveg, 

Glugget: 

Ca 

25m 

100m2  

Kulvert for 

traktorveg til 

utmark, frihøyde 

3,10m, innvendig 

bredde 3,5m 

Utmarksvegkulvert 

tilsvarende G/S 

standard. 

1969- 1989 Portal Geitlifjelltunnelen1  

Portal sør 

20m 

220m2 

Tunnelportal for 

ny E6 tunnel, T 

10,5 L = 20m 

 

3990-  4010 Portal Geitlifjelltunnelen1  

Portal nord 

20m 

220m2 

Tunnelportal for 

ny E6 tunnel, T 

10,5 L = 20m 

 

4250 Kulvert Driftsveg: 

Gardselva, 

Ca 

23m 

92m2 

Kulvert for 

traktorveg til 

utmark, frihøyde 

3,10m, innvendig 

bredde 3,5m 

Utmarksvegkulvert 

tilsvarende G/S 

standard. 

4443-4777 Bru Geisvikbru1:  334m 

3674 

m2 

Bru for E6 over 

Geisvikskaret og 

Moelva. 

Betongplatebru 

med 11 spenn, 

bredde ca. 11m 

 

5965-6075 Bru Hamnvikbru1:  110m 

1320 

m2 

Bru for E6 over 

Forsvarets 

Fuelanlegg og G/S 

veg. Frihøyde over 

G/s veg = 4,60 

Betongplatebru i 4 

spenn, bredde ca. 

12m 

 

 

6610 Kulvert Medby: Ca 

16m  

Kulvert for 

lokalveg til 

naustområde og 

 

96 m2 nytt 

avløpsrenseanlegg 

Frihøyde 4,40, 

innvendig bredde 

5,5m 

6700-6735 Bru Medbybru1:  35m 

516m2 

Bru for E6 over 

Medby elva. 

Betongplatebru i 

ett spenn, bredde 

ca. 14,75m 

 

7705-7740 Bru Elvegårdbru1:  35m 

472m2 

Bru for E6 over 

Elvegårdselva 

Betongplatebru i 

ett spenn, bredde 

ca. 13,5m 

 

Lokalveg 

59-95 

Bru Elvegårdbru G/S1:  30m 

135m2 

Gang og 

sykkelbru over 

Elvegårdselva 

Trebru i ett 

spenn, bredde 

4,5m 

Trebru 

Navnet er foreløpig, skal navnsettes iht. stedsnavnsloven 

 

Tabell 6-5-2: Eksisterende konstruksjoner listet fra sør mot nord langs eksisterende E6/E10. 

Pr.  

 

Type Navn / sted Lengde 

/ m2 

Beskrivelse Kommentar 

 Bru Per 

Rasmuselvabru 

11m 

110m2  

Bru for E6 over Per 

Rasmuselv. 

Betongplatebru i ett 

spenn, bredde ca. 10m 

Eksisterende bru, skal 

byttes plate. 

 Bru Moelva bru 11m 

110m2 

Bru for E6 over Per 

Moelv. Betongplatebru 

i ett spenn, bredde ca. 

10m 

Eksisterende bru, skal 

byttes plate. 

 Bru Medby bru 17m 

229,5m2 

Bru for adkomstveg og 

gang og sykkelveg 

over Medbyelv. 

Betongplatebru i ett 

spenn, bredde 13,5m 

Eksisterende bru 
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 Bruer 

Fire bruer inngår i vegstrekningen E6/E10. I tillegg inngår to mindre bruer på eksisterende veg, ei 

nybygd bru (2016) over Medbyelva og ei gang og sykkelbru over Elvegårdselva. Bruene skal ha god 

tilpasning til stedet og omgivelsene. Bruene utføres som enkle betongkonstruksjoner, foruten gang- og 

sykkelbru over Elvegårdselva som utføres med overliggende bærekonstruksjon. 

For bruene over Moelv og Per Rasmusselva på eksisterende E6/E10 planlegges det bytte av bruplatene i 

2017/2018 som en del av vedlikeholdet på vegen. Platene dimensjoneres også med plass til utvidet 

skulder til gang og sykkel etter at ny E6/E10 er bygd. 

Dagens Medby bru vil benyttes til lokalveg til boliger og avløpsrenseanlegg og naustområde. Bredden er 

stor nok til at det etableres gang og sykkelvegen som er adskilt fra kjørevegen 

 

Geisvikbru 

E6/10 krysser over en v-formet dal med bratte fjellsider der Moelva renner i dalbunnen. På østsiden 

ligger et masseuttak og brua krysser driftsvegen til masseuttaket. Høyden fra dalbunn og opp til E6 er 

på det høyeste ca. 37m. Lengden på bru over dalen er 334 m fra dalside til dalside. Ut fra terreng– og 

grunnforhold er det foreslått som ei kontinuerlig kassebru med 11 spenn. 

Det er behov for anleggsveger fra masseuttaket og fra anleggsveg / boligveg nord for Moelva (Gnr 22, 

bnr 5) for å kunne bygge søylene og søylefundamentene. Anleggsvegene vil kreve noe inngrep i 

dalsiden for kunne bygge bruen. 

 

Geisvikbru 

 

 

 

Geisvikbru med midlertidig anleggsveg til tunnelpåhugg nord. 
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Hamnvikbru 

På grunn av rasfare, steinsprangfare samt kravene til stigning og kurvatur for ny E6/E10 og forsvarets 

anlegg er det behov for bru nord for Hamnvikbergan. Brua går over tunnelportal til forsvarets anlegg i 

fjell og ny gang- og sykkelveg. Brua er 110m lang og er planlagt som betongplatebru med tre søyler. 

Brua skal ha brøytetett rekkverk. Tilpasning til forsvarets anlegg må skje i samarbeid med Forsvaret ved 

detaljprosjektering av bruen. 

Anleggsperioden vil kreve en del trafikkregulering og omkjøringer på eksisterende E6/E10 og i gang og 

sykkelvegtraséen. Tilgang til forsvarets anlegg skal opprettholdes i anleggsperioden. 

 

Hamnvikbru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medbybru 

E6/E10 krysser Medbyelva i elvemunningen. Elva gjør en sving mot nord i elvemunningen, stor 

tidevannsforskjell gjør at elva der ny veg krysser ligger i flomålet. Ny bro er planlagt som 

betongplatebru i ett spenn. Av hensyn til de naturlige hydrologiske prosessene planlegges brua med ett 

langt spenn på 35m uten bruk av søyler. Dette gjør at elveløpet i liten grad blir påvirket av 

brukonstruksjonen. Brukaret på sørsiden står på land, på nordsiden står brukaret i flomålet, delvis i 

fjæra. Der ny veg berører eksisterende strandsone planlegges det å «flytte» stranda og legge denne på 

utsiden av vegfyllingene. Medbybrua er lagt inn med en utvidelse av bredden på ca 3,5 meter mot vest 

for å tilfredsstille kravene til sikt. Omkjøring på eksisterende E6 under anleggsperioden. 

Dagens E6/E10 bro ligger 20m lengre oppe i elva. Denne er byttet ut i 2016 og vil i framtiden fungere 

som lokalveg med separat gang og sykkelveg. 

 

Medbybru 
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Elvegårdbru 

E6/E10 krysser Elvegårdelva i elvemunningen til elva. Dagens bru rives og elveåpningen utvides, dette 

gjør at elvemunningen får et mer naturlig utløp en i dag. Stor tidevannsforskjell gjør at elva der ny veg 

krysser ligger i flomålet. Ny bro er planlagt som betongplatebru i ett spenn. Av hensyn til de naturlige 

hydrologiske prosessene planlegges brua med ett langt spenn på 35m uten bruk av søyler. Dette gjør at 

elveløpet i mindre grad blir påvirket av brukonstruksjonen. Brukarene står delvis i fjæra. Der ny veg 

berører eksisterende strandsone planlegges det å «flytte» stranda og legge denne på utsiden av 

vegfyllingene. 

Omkjøring under anleggsperioden planlegges på midlertidig en-felts bru (Baileybru) over gamle brukar 

øst for fremtidig og dagens E6/E10. 

 

Elvegårdbru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gang- og sykkelvegbru, Elvegård 

Det er planlagt gang- og sykkelveg over de gamle brukarene i Elvegårdselva. Brukarene er kulturminner 

(ikke vernet) og skal bevares. De nye brufundamentene legges et stykke inn på brukarene for å ikke 

belaste disse. Brua er ca 30m lang i ett spenn uten søyler. Brua skal tilpasses kulturminnene og 

utformes i en lett konstruksjon med overliggende bærekonstruksjon. 

 

Gang- og sykkelvegbru Elvegård 
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 Kulverter 

Kulverter langs strekningen har ulike funksjoner. To kulverter er driftsunderganger og en kulvert er for 

kommunal veg til nytt avløpsrenseanlegg. Driftsundergangene er lite eksponerte i omgivelsene og skal 

ha en god men nøktern og enkel tilpasning til omgivelsene, og for disse kan det velges prefabrikkerte 

løsninger. For kulvert til avløpsrenseanlegg benyttes plasstøpt løsning for god stedstilpasning. 

 

Traktorveg Glugget 

Ny E6/E10 krysser i dag i en eksisterende utmarksveg i Glugget. Utmarksvegen følger Seinesdalen opp 

til Skavåsmyra. utmarksvegen legges noe om i Seinesdalen før den krysser E6 / E10 i kulvert.  På 

østsiden av ny E6/E10 legges utmarksvegen parallelt nordover og sørover. Kulverten er ca 25m lang og 

har indre dimensjoner på 3,5m bredde og 3,10m fri høyde. Det er ikke behov for anleggsområder til 

tiltaket utover det som reguleres til anleggsområde for E6 / E10. 

 

Kulvert Glugget 

 

 

 

Traktorveg Gårdselva 

Ny E6/E10 krysser i dag en eksisterende utmarksveg nord for Gårdselva. Traktorvegen går fra 

anleggsveg til masseuttak i Geisvika mot Gårdselva til hogstområder øst for ny E6 / E10. Kulverten er ca 

20m lang og har indre dimensjoner på 3,5m bredde og 3,10m fri høyde.  Det anlegges kulvert gjennom 

vegfylling i dagens traktorvegtrasé. Det er ikke behov for anleggsområder til tiltaket utover det som 

reguleres til anleggsområde for E6 / E10. 

 

Kulvert Gårdselva 
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Adkomstveg avløpsrenseanlegg og naustområde Jordsenden 

Ny E6/E10 krever flytting av dagens avløpsrenseanlegg for Bjerkvik. Dette er planlagt flyttet til 

Jordsenden, sør for Medbyelva. Det forslås også å legge området til rette for et naustområde. Adkomst 

til området er planlagt via adkomstveg fra Medbykrysset, i kulvert under ny E6/E10. Vegen går over 

dagens Medbybru og parallelt med E6/E10 før den går ned i terrenget og svinger under ny E6/E10. 

Kulverten er ca 16m lang og har indre dimensjoner på 5,5m bredde og 4,40m fri høyde. Det er ikke 

behov for anleggsområder til tiltaket utover det som reguleres til anleggsområde for E6 / E10. 

 

Adkomstveg Jordsenden 

 

 

 

 

 

 Tunnelportaler 

På E6/E10 Stormyra - Bjerkvik planlegges en ettløpstunnel. Tunnelprofilet vil være T10,5, tunnelklasse 

C. Det er planlagt betongportaler med traktformet breddeutvidelse ut mot åpning. Tunnelportaler med 

påhugg skal gå naturlig inn i landskapet og ikke være framtredende. Høye skjæringer over tunnelportal 

skal dempes med jordskråning. Terrenget skrås med samme helning som portalåpning rundt åpning. 

Ved vertikal avslutning benyttes tørrmur 

 

Tunnelportal sør 

 

Tunnelportal nord 
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Typisk tunnelportal T10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grunnforhold og geotekniske tiltak 

Geotekniske forhold 

Området omfatter varierende grunnforhold fra bløt siltig leire til fast morene. For søndre del av traséen 

ved Stormyra og Seines er det bløt, siltig leire. Fra Geisvika til Hamnvikhøgda er det varierende 

grunnforhold med grus/moreneavsetninger og også bløt leire i forsenkninger i terrenget. Det er 

registrert bløt leire i Kvalvika. Fra Hamnvikhøgda til Bjerkvik er det stort sett fast leire/silt og 

grus/morene-avsetninger. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale i området. 

For Stormyra, Seines og Kalvvika vil oppfylling med ordinære masser og standard skråningshelning gi 

for lav stabilitet og for store setninger og skjevsetninger. Ved bruk av motfylling og lette masser vil 

stabiliteten bli tilstrekkelig, og lette masser vil medvirke til mindre belastning på de setningsømfintlige 

områdene og følgelig mindre setninger. Ved oppfylling i områdene med bløt leire er det behov for 

poretrykkovervåking i oppfyllingsfasen. Det er også en fordel å legge ut fyllmasser på de 

setningsømfintlige områdene så tidlig som mulig i anleggsfasen. En slik forkonsolidering vil medføre at 

større deler av setningene vil være unnagjort ved ferdigstillelse av vegen enn dersom man fylte opp og 

ferdigstilte vegen uten at massene fikk noen liggetid. En slik styring av fremdriften med hensyn på å 

belaste de setningsømfintlige områdene tidlig i anleggsfasen antas ikke å gå ut over normal anleggstid 

for prosjektet. 

For øvrige deler av strekningen kan fyllinger og skjæringer utføres uten spesielle tiltak. Det er behov for 

plastring mot sjø mellom Medbyelva og Elvegårdselva der vegfyllingen kommer helt ned mot 

strandsonen. 

Det planlegges bru over Geisvikdalen, over Medbyelva og over Elvegårdselva. I tillegg planlegges bru 

over eksisterende infrastruktur ved Hamnvikhøgda. Det anbefales pelefundamentering for disse 

konstruksjonene, men direkte fundamentering kan også være mulig. 

For detaljfasen er det behov for en del supplerende grunnundersøkelser. Dette omfatter etablering av 

poretrykkmålere, som bør settes ned i god tid før anleggsstart. Det er videre behov for detaljerte 

sonderinger ved landkar og søylepunkter for brokonstruksjonene, samt en del ekstra sonderinger og 

prøvetakinger for å komplettere materialparametrene i områdene med leire/silt. 

 

Skjæringer 

Prosjektet omfatter mange og til dels høye bergskjæringer. Skjæringene bør sprenges ut ovenfra og 

ned. For best mulig tilpasning til landskap og terreng sprenges ikke den nederste pallen med konstant 

høyde. Høyden på hylla varier med høyden på terrenget over skjæringen. Det er lite bebyggelse i 

nærheten av skjæringene. 

 

Geitlifjelltunnelen 

Overdekning varierer fra 5 til 180 meter. Grunnforhold kan fastsettes med rimelig grad av nøyaktighet 

langs traséen og ved begge påhugg. Det er ingen bebyggelse over eller i nærheten til tunneltraséen. 

Påhuggene ligger tilnærmet normalt på fjellsiden og forskjæringene vil være ca 15m høye. Begge 
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påhugg ligger i utløpsområder for skred. Det er ikke registrert spor i terrenget etter skred. Men det må 

gjøres en detaljert vurdering av skredfaren og sikringstiltak i detaljplanfasen. 

Tunnelen forventes å drives og sikres med konvensjonelle metoder. 

 

Skred 

Det er registrert 2 skredhendelser ved Hamnvikbergan like ved kaianlegget i Hamnvika i Bjerkvik. Den 

ene hendelsen er et steinskred 18.05.2006. Hendelsen er registrert av SVV. Den andre registrerte 

hendelsen er et snøskred 03.02.2013, registrert av en observatør for snøskredvarslingen. Dette 

området kommer også innenfor aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang. Fremtidig veg vil 

legges lengre ut ved eksisterende skjæring. Det vil etableres gang- og sykkelveg på dagens veg. Det 

bør registreres hvor det legger seg snø og is i eksisterende skjæring for å kunne vurdere eventuelle 

sikringstiltak for gang- og sykkelvegen. 

Ellers er det ikke registrert skredhendelser mot veg på strekninga der ny veg vil sammenfalle med 

dagens veg. 

Største delen av vegstrekninga er ikke innenfor aktsomhetskartene. Sideterrenget er slakt, og i stor 

grad vil skjæringstopp gå gjennom den høyeste delen av det lokale terrenget. Faren for skredhendelser 

fra sideterreng vurderes som liten. Fare for nedfall vurderes å være i tilknytning til nedfall av stein og is 

fra selve skjæringsveggen, eventuelt nedfall av snø som følge av oppbygging av skavler langs 

skjæringstopp.   

Med tanke på jord- og flomskred er veglinja innenfor aktsomhetsområdet for disse skredtypene ved 

Gårdselva like nord for forskjæringen til det nordre tunnelpåhugget. Elva har relativt lite nedslagsfelt og 

det er ikke spor i terrenget etter tidligere skredhendelser. Vegen på fylling og elva legges i rør gjennom 

fyllingen. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at eventuelle skred skal gå over vegen. 

 

 Hydrologi og flomforhold 

Det er utført og gjort vurderinger av 2 vassdragskryssinger (Geivikbrua og Per Rasmusselva) på 

eksisterende E6/E10. Langs ny E6 Stormyra-Bjerkvik er det utført hydrologiske og hydrauliske 

beregninger for 8 vassdragskryssinger (5 kulverter og 3 bruer). 

 

Nr.  Navn  Profil  Type 

1 Per Rasmuselva 1690 RØR 

2 Gårdselva 4180 RØR 

3 Moelva 4550 BRU ca. 35 m over elva 

4 Bekk  5110 RØR 

5 Elv/Bekk 5270 RØR 

6 Bekk 5550 RØR 

7 Medbyelva 6730 BRU 

8 Elvegårdselva 7720 BRU 

 

Det er gjennomført flomberegninger og beregning av nødvendig størrelse av kulverter, samt minimums 

høyde på underkant av bruer. 

Mindre bekker krysses med stikkrenner. 

 

 Landskap, terrengtilpassing og vegetasjon 

Formingsveilederen for E6/E10 Stormyra definerer prosjektets ambisjonsnivå for arkitektonisk kvalitet 

og valg av løsninger. Den begrunner tankene bak de løsningene som er valgt. 

Prosjektet har hatt fokus på å skape en rolig kjøreopplevelse med slake skråninger og 

terrengtilpassinger av alle skjæringer slik at vegen møter landskapet på en rolig måte. Disse valgene 

har også vært sentrale for å få redusert behovet for rekkverk så mye som mulig. Dette er forsterket 

gjennom tiltakene som må gjøres i form av motfyllinger samt utformingen og valg av deponiområder. 

Der vegen møter strandsonen er det planlagt flytting av eksisterende strandsone til utsiden av ny veg, 

slik at landskapets karakter bevares så godt som mulig. 

Tunnelportalene og sideområdene rundt tunnelportalene er utformet med tanke på god estetisk 

utforming og god tilpassing til sideområdene. Skjemmende terrenginngrep skal rettes opp med 

avbøtende tiltak, som for eksempel tilbakefylling av masser, nye murer og vegetasjonsetablering. 

Portaler og sideområder utformes i størst mulig grad slik som på de tilstøtende prosjektene 

Hålogalandsbrua og E6 Narviktunnelen, for å skape god sammenheng og tilhørighet. 

Prosjektet har som mål å bruke mest mulig av de stedlige massene i forbindelse med reetablering og 

tilpassing av terreng. Prosjektet skal bruke mest mulig av de stedegne massene og vegetasjon slik at 

vegen og sideområdene får en god og naturlig tilpassing til omkringliggende terreng og landskap. 

Disse grepene skal sikre de estetiske og miljømessige kvaliteter til områdene som berøres. Det er en 

målsetting at vegetasjonen over tid skal fylle sin tilsiktede funksjon og klare seg godt, uten intensivt 

vedlikehold. Beplantning kan være et virkemiddel for å styrke stedsidentitet og områdekarakter. 

 

 Støyskjermstiltak 

Omlegging av vegen gir bedre støyforhold for de fleste boliger, da de er skjermet via tunnel og den 

resterende veg er lagt utenom de mest tettbebyggede områder ved vegprofil 4000 – 5900 nord for 

tunnel samt vegprofil 0-2000 syd for tunnel. Ingen boliger viser heller økning i lydnivå mer enn 3 dB 

som konsekvens av vegomleggingen. 

Langsgående skjermingstiltak er vurdert for kostbart i forhold til nytteeffekt og anbefales ikke. Det har 

blitt vurdert opptil 3 m høye støyskjermer. 

Lokale tiltak i form av fasadetiltak og/eller skjerming av uteplass vurderes for boliger som har mer enn 

Lden 55 dB i fremtidig situasjon på fasade eller uteplass. Disse er markert med rød markering i 
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støysonekart for fremtidig situasjon samt listet opp i Vedlegg 1. Registrering av bygnings-

konstruksjoner for dimensjonering av fasadetiltak gjøres typisk gjennom befaring, tiltakene kan typisk 

være i form av innglassing av eventuell balkong eller eksempelvis lydvinduer. 

 

 Anleggsgjennomføring 

Trafikkavvikling kan fungere som normalt i store deler av anleggsperioden da byggingen av ny E6/E10 

mellom Stormyra og Hamnvikhøgda vil foregå uten særlig påvirkning på eksisterende vegnett. 

Anleggsgjennomføringen blir krevende fra Hamnvikhøgda til Bjerkvik. Årsaken er at trafikk skal gå på 

eksisterende E6, samtidig med bygging av nye bruer parallelt og over eksisterende E6. Nærheten til 

Forsvarsanlegg, bygging av ny veg på deler av eksisterende veg og utfordrende grunnforhold, gir 

utfordringer for gjennomføringen. 

Det er gjort en vurdering av de mest krevende stedene, og gjennomgangen viser at bygging av ny E6 lar 

seg gjennomføre med akseptable ulemper for trafikkavvikling. Det vil bli korte perioder med stenging 

av E6, mens sprenging, rensk og rydding pågår. Dette gjelder i hovedsak strekningen mellom Bjerkvik 

og Hamnvikhøgda der ny E6 ligger tett på eksisterende E6. Mens Elvegårdsbrua og Hamnvikbrua 

bygges, vil trafikken i ulike deler av byggefasen bli ledet på midlertidige omkjøringsløsninger innenfor 

areal avsatt til annen veggrunn i områdene. 

Driving av tunnel er planlagt fra nord. Det er satt av større områder ved påhuggsområdet til rigg og 

deponiområde. Det vil i anleggsfasen være anleggstrafikk og massetransport langs eksisterende E6 fra 

Geisvika og hovedsakelig sørover til Hamnvihøgda, da det er i dette området de største permanente 

deponiene er planlagt. 

 

 Deponi og rigg 

Langs offentlige veger er det satt av areal til anlegg- og riggområder, som er nødvendige areal i 

forbindelse med anleggsarbeidet. Arealene er merket av i plankartet som midlertidig anleggsområde og 

riggområde (#91). Etter endt anleggsgjennomføring vil disse arealene istandsettes og tilbakeføres til 

underliggende arealformål. Arealene skal benyttes til anleggsvirksomhet og til mellomlagring av masser 

i linjen. 

Støy og støv i bygge- og anleggsfasen 

Bygge- og anleggsstøy forutsettes å oppfylle kravene i Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som gir anbefalte grenser for støy fra bygg- og 

anleggsvirksomhet (BA-støy). Grensene er lempelige for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid, men 

strengere for langvarig drift. Det er entreprenørens ansvar at grenseverdiene overholdes. 

Entreprenøren skal gjennomføre støvdempende tiltak knyttet til anleggstrafikk og massehåndtering i 

anleggsområdet. Eksempler på slike tiltak er spylestasjoner for maskiner og biler, vanning av 

anleggsveger og i knuseanlegg. For håndtering av støv og støy i anleggsperioden gjelder også tiltak 

beskrevet i plan for ytre miljø. 

 

 Bruk av steinmasser 

Det er masseoverskudd i prosjektet. Overskuddsmasser skal så langt som det er mulig benyttes til 

terrengforming og terrengtilpasning av vegen og vegens sideområder. Dette inkluderer 

terrengtilpasning og revegetering av motfyllinger og deponier. 

Det er planlagt 3 massedeponier fordelt på sone 1, 3 og 4. Deponiene er areal hvor det tillates 

permanente terrengtiltak, herunder oppfylling av terreng og permanent lagring av overskuddsmasse, 

stein, jord- og myrmasser. Arealbeslaget massedeponiene vil utgjøre i planområdet vil variere mellom 

de forskjellige sonene. Aktuelle deponi er belyst i Figur 5-6 - figur 5-10. 

 

Deponi og riggområder sone 1 
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Deponi og riggområder sone 3 

 

Deponi og riggområde sone 4 

 

 

Riggområde sone 5 

 Trafikksikkerhetsrevisjon og søknader om fravik 

Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon for prosjektet E6/E10 Stormyra – Bjerkvik med godkjent 

trafikksikkerhetsrevisor fra Statens Vegvesen. Ved revisjon av prosjektet ble det avdekket tre forhold for 

E6/E10 som det må søkes fravik fra: avkjørsel på H4, avstand mellom kryss og lengde på 

forbikjøringsfelt: 

• Avkjørsel til forsvarets kai ved Hamnvik. Veger med dimensjoneringsklasse H4 skal være 

avkjørselsfrie. Etablering av ny adkomst til området eller stenging av adkomsten til forsvaret er 

ikke hensiktsmessig med tanke på kostnader og på grunn av at det er liten trafikk til området. 

Med bakgrunn i dette samt at det er gode siktforhold når ny E6/E10 er etablert så er det søkt 

om fravik fra vegnormalene slik at eksisterende avkjørsel kan beholdes. 

 

• Avstanden mellom kryssene på Medby, Elvegårdsmoen og Rapet er for liten i forhold til 

dimensjoneringsklassen på vegen. Vegnormalen stiller krav til 1000 meter. Mellom kryss på 

veger med dimensjoneringsklasse H4, mellom kryssene på Medby og Elvegård så er avstand på 

planlagt E6/E10 740 meter. Det er søkt fravik fra kravet i vegnormalene da disse kryssene skal 

ivareta viktige utviklingsområder i Bjerkvik og at det ikke er mulig å flytte kryssene slik at 

avstanden blir 1 km som følge av topografiske forhold. Krysset til Rapet ligger på ny E6/E10 

med dimensjoneringsklasse U-H2. Avstanden mellom kryss skal være 400 meter for denne 

dimensjoneringsklassen. Det er søkt fravik fra vegnormalen da det ikke er ønskelig å stenge 

adkomsten til Kirken eller boligområdene på og rundt Rapet. Topografiske forhold gjør at det 

ikke er mulig å flytte krysset lenger mot nord eller sør. 
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• Lengde på forbikjøringsfelt for sørgående trafikk. Det er planlagt forbikjøringsfelt for både 

nordgående trafikk og sørgående trafikk på strekningen Stormyra – Bjerkvik. Disse feltene skal 

ifølge vegnormalen ha en lengde på minimum 100+800+100 meter. For sørgående trafikk så vil 

dette forbikjøringsfeltet bli plassert fra Hamnvikhøgda til Geisvikskaret. Avstanden mellom nytt 

kryss mellom ny E6/E10 og gammel E6 begrenser lengden på forbikjøringsfeltet. Det er søkt om 

fravik fra vegnormalene med bakgrunn i at krysset mellom ny og gammel E6 på Hamnvikhøgda 

er plassert så langt mot nord som mulig, og det er ikke ønskelig å trekke ett slikt 

forbikjøringsfelt inn på brua som krysser Geisvikskaret. 

Det ble ved TS-revisjonen av prosjektet funnet to forhold på gang- og sykkelveger som det må søkes

fravik fra vegnormalen for:

• Stigning på gang- og sykkelveg - Kravene til stigning for gang- og sykkelveger i vegnormalen

er 5% og 7% for strekninger på inntil 100 meter. Mellom Medby og Hamnvikhøgda er det ikke

mulig å oppfylle kravet til at strekninger på 7% ikke kan være lenger enn 100 meter uten

urimelig store terrenginngrep. Det er derfor søkt om fravik på en kort strekning.

• Horisontalkurvatur for gang- og sykkelveger. – Vegnormalen sier at minste

horisontalkurveradius skal være 40 meter på gang- og sykkelveger. Som følge av topografiske

forhold er det i dette prosjektet søkt om fravik fra kravet til horisontalkurveradius på to punkter.

Søknader om fravik fra vegnormalene for ovenfor nevnte punkter er behandlet og godkjent av Statens 
vegvesen region Nord og Vegdirektoratet som behandler fravikene i tråd med gjeldene retningslinjer.

 Avbøtende tiltak

• Naustmiljøet mellom Medby og Elvegård vil bli fjernet ved at den nye vegen skal gå i dagens

strandsone. Som et avbøtende tiltak vil det bli etablert et nytt naustområde sør for Medbyelva på

Jordsenden.

• Avløpsrenseanlegget mellom Medby og Elvegård vil bli fjernet da nye vegen vil gå igjennom

dette. Som et avbøtende tiltak vil det bli etablert et nytt avløpsrenseanlegget sør for Medbyelva

på Jordsenden.

• Som et avbøtende tiltak for de store landskapsinngrepene i nye fyllinger og skjæringer er det

stilt krav om revegetering av terrenget og avrunding av fjellskjæringer.

• Som et avbøtende tiltak for fylling og nærføring i strandsone stilles det krav om at strand

utenfor veifyllinger i strandsonen skal reetableres ved å ta vare på massene som

ellers ville blitt beslaglagt av fyllingene, for så å legge dem på utsiden av fyllingen ved

endt anleggsperiode.

• For å kompensere for de negative konsekvensene av ytterligere arealbeslag i

deltaområdene for Medbyelva og Elvegårdselva, foreslås det å redusere kanaliseringen i

utløpene av elvene ved å ha ettspennsbruer med betydlig lengre spenn enn i dag. På

denne måten kan noe av den opprinnelige dynamikken i deltaområdet gjenopprettes.

 Beredskapsveg 

Det å ha en sammenhengende beredskapsveg / omkjøringsveg i tillegg til ny E6 er avgjørende for en 

forutsigbar ferdsel på strekningen. Dagens E6/E10 mellom Stormyra og Hamnvikhøgda og mellom 

Medby - Elvegård vil fungere både som lokalveg for innbyggerne langs strekningen og som 

beredskapsveg for hovedtrafikken på E6 når det er stans på denne. Stengning av E6/E10 vil typisk skje 

ved ulykker, vedlikehold og driftsstans på kjøretøy (i tunnel). For Hamnvikhøgda – Medby vil en kunne 

benytte gang og sykkelveg med trafikkregulering. 
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  Virkninger av planforslaget 

 Overordnede planer 

Reguleringsplanen er i tråd med overordnede nasjonale planer og føringer, og er et viktig ledd i å 

videreutvikle transportårene i regionen. Vegtiltaket vil gi redusert reisetid, bedre trafikksikkerhet, 

framkommelighet og forutsigbarhet for trafikksystemet. 

Hovedtrekkene i planen er i samsvar med vedtatt arealplan for Narvik kommune og kommunedelplan 

for Bjerkvik. 

 

 Eiendomsforhold og grunnerverv, innløsning av bebyggelse 

Planforslaget for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik medfører behov for innløsning av bebyggelse. I 

strandsonen mellom Medby og Elvegård vil det være nødvendig med innløsning av alle bygninger som 

ligger mellom eksisterende E6/E10 og fjorden. Det er også en del arealer, deler av eiendommer som 

ligger i og langs ny trasé for E6/E10 som må erverves for å gjennomføre prosjektet. 

Eiendom G.nr./B.nr. Vurdering 

Bygninger som forutsettes innløst og revet som følge av vegtiltaket 

22/1 Næring, grustak. Benyttes som anleggsområde under bygging. 

21/2 Naust. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

19/135 Låve. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

20/2 Naust. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

19/32 Naust. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

19/5 Renseanlegg. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: 

Innløses 

19/14 Næringsbygg. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: 

Innløses 

19/22 Naust. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

0/0 Naust. Kommer i direkte berøring med veganlegget. Forslag: Innløses 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 22/1 Massetak Geisvika: 

Det skal bygges bru over Geisvikskaret og det vil i forbindelse med bygging av bruen og 

brufundamenter måtte påregnes begrensninger i forhold til normaldrift for massetaket. I 

ferdigsituasjonen er det kun mindre arealer som settes av til annen veggrunn og vil kreve innløsning. 

 

 

Berørte arealer ved Geisvika. 
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Eiendom 21/2 Naust, Jordsenden: 

Ny E6/E10 trasé legges på vestsiden av eksisterende E6/E10 og det vil derfor bli nødvendig med 

innløsning av naustet på Jordsenden da det kommer i konflikt med den nye vegen. 

 

 

Innløsninger av Naust ved Jordsenden 

 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 19/135 Låve, Medby: 

Utsnittet fra reguleringsplanen viser låve som må rives for at det skal kunne etableres ny adkomst til 

Medby næringspark. 

 

 

Innløsninger av Låve ved ny adkomst til Medby næringspark. 
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Eiendom 20/2 Naust/bygninger, Medby: 

Ny E6/E10 trasé legges på vest siden av eksisterende E6/E10 og det vil derfor bli nødvendig med 

innløsning av naustet/bygninger på Medby da det kommer i konflikt med den nye vegen. 

 

 

Innløsning av naust/bygninger på Medby 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 19/32 Naust, Medby: 

Ny E6/E10 trasé legges på vest siden av eksisterende E6/E10 og det vil derfor bli nødvendig med 

innløsning av naustet på Medby da det kommer i konflikt med den nye vegen. 

 

 

Innløsning av naust på Medby som må rives. 
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Eiendom 19/32 Renseanlegg Narvik Vann, Medby: 

Ved omlegging av veg traséen for ny E6/E10 på Medby så kommer Narvik VANN sitt renseanlegg i 

konflikt med den nye vegen. Det er derfor laget en utredning i samråd med Narvik VANN hvor man ser 

på ny plassering av renseanlegget. I denne reguleringsplanen er det foreslått ny plassering av 

renseanlegget på Jordsenden i dialog med Narvik VANN. 

 

 

Innløsninger av Narvik VANN sitt renseanlegg som må rives og flyttes. 

 

 

 

 

Eiendom 19/14 Næringsbygg, Medby: 

Ny E6/E10 trasé legges på vest siden av eksisterende E6/E10 og det vil derfor bli nødvendig med 

innløsning av ett næringsbygg på Medby. Det er i dag ikke drift i dette næringsbygget som kommer i 

konflikt med den nye vegen. 

 

 

Innløsninger av Næringsbygg på Medby. 
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Eiendom 19/22 Naust, Elvegård: 

Ny E6/E10 trasé legges på vest siden av eksisterende E6/E10 og det vil derfor bli nødvendig med 

innløsning av naustet på Elvegård da dette naustet ikke vil være mulig å etablere en ny adkomst til. 

Dette skyldes at veger med dimensjoneringsklasse H4 skal være avkjørselsfrie. 

 

 

Innløsning av naust på Elvegård som må rives. 

 

 

 

 

 

Eiendom 0/0 Naust, Elvegårdselva: 

Ved bygging av ny bru for E6/E10 over Elvegårdselva og ny GSV bru over Elvegårdselva, vil det bli behov 

for betydelige arealer til rigg og trafikkavvikling i byggeperioden. Det vil derfor være vanskelig å bevare 

de to naustene som står innenfor område GN1 og det derfor lagt opp til at disse naustene kan innløses 

og rives. 

 

 

Innløsning av naust ved Elvegårdselva som må rives. 
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 Framkommelighet 

Ny E6/E10 trasé mellom Stormyra og Bjerkvik vil bli bygd som en nasjonal hovedveg H4. Denne nye 

vegen vil ha større bredde, slakere stigninger og roligere kurvatur en dagens E6/E10. Kombinert med 

bedre forbikjøringsmuligheter vil den nye vegen sikre langt bedre framkommelighet enn dagens veg. 

Slakere stigninger og bedre kurvatur/geometri vil redusere faren for at tyngre kjøretøyer skal stå fast 

på vinterstid. Det er også gjort tiltak ved hjelp av slake vegskråninger for blant annet å redusere faren 

for skavler som følge av snødrift på vinterstid. 

 

 Trafikksikkerhet 

E6/E10 traséen mellom Stormyra og Bjerkvik skal bygges som en nasjonal hovedveg (H4). Denne 

vegklassen har strengere krav til siktforhold, kryssutforming og vertikal- og horisontalgeometri enn 

dagens E6/E10. Vegen bygges med forsterket midtoppmerking og forbikjøringsfelt som skal redusere 

faren for møteulykker. Kryssene på den nye vegen er planlagt som fullkanaliserte kryss som vil øke 

sikkerheten betraktelig sammenlignet med eksisterende veg. 

På dagens E6/E10 mellom Stormyra og Bjerkvik er det ca 65 kryss og avkjørsler, den nye traséen vil ha 

4 kryss og en avkjørsel, dette gir en betydelig økning av trafikksikkerhet på strekningen Stormyra – 

Bjerkvik. 

Gående og syklende får egen løsning som er separert fra E6/E10, dette vil øke opplevd og reell 

sikkerhet for myke trafikanter. 

 

 Gang‐ og sykkeltrafikk 

Det finnes ikke løsning for gående og syklende mellom Stormyra og Bjerkvik i dag. I ny plan legges det 

opp til separat løsning for gående og syklende hele vegen fra Bjerkvik til Hamnvikhøgda på gang- og 

sykkelveg. Fra Hamnvikhøgda til Seines legges det opp til utbedring av eksisterende E6/E10 trasè til 

vegklasse U-Sa3 med 1,5 meter skulder for gående og syklende på begge sider av vegen. Kombinert 

med sterkt redusert trafikk og lavere hastighet vil dette gi en god løsning for gående og syklende hele 

vegen fra Bjerkvik til Seines. 

 

 Kollektivtrafikk 

Den nye E6/E10 traséen mellom Stormyra og Bjerkvik reduserer reisetiden og øker fremkommeligheten 

både på sommeren og vinteren. Dette vil ha stor betydning for reisetiden og regulariteten til 

kollektivtrafikken. 

På Medby og Elvegård er det planlagt to busstopp på lokalvegen i nærhet til de viktige målepunktene 

Medby Næringspark og Elvegårdsmoen, dette vil kunne ha positiv effekt for bruken av kollektiv mellom 

Narvik og Bjerkvik. 

 

 Byggegrenser 

Veglovens generelle krav på 50 meter byggegrense fra midtlinje veg gjelder, dersom ikke annet er 

regulert i reguleringsplan. Byggegrensen ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til 

vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det inkluderer også krav til frisikt og arealbehov ved mulig 

vegutvidelse. 

 

 Støy 

Omreguleringen av E6/E10 Stormyra- Bjerkvik har en positiv innvirkning på lydnivå på uteplass for de 

berørte boliger innenfor planområdet, da ny trasé i mindre grad ligger langs eksisterende boliger. 

Boliger med lydnivå over grenseverdi på fasade er redusert fra 117 i dagens situasjon til 19 på grunn av 

den nye traséen i stor grad er flyttet lenger fra boligene. Kun én bolig vil ha lydnivå på uteområde og 

fasade tilsvarende rød støysone. 

Langsgående eller lokale skjermingstiltak for uteområde og fasade anbefales ikke ut i fra beregninger 

av kostnad-nytte effekt. 

 

 

Omreguleringens konsekvens for lydnivåer for eksisterende boliger 
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 Energibehov og energiforbruk 

Ny E6 vil medføre midlertidig økt energiforbruk og CO2- utslipp i anleggsfasen som følge av 

anleggsarbeidene. I driftsfasen vil det bli økt energiforbruk til belysning langs vegen og tunneler i 

forhold til dagens sitasjon der det ikke er belysning. Forventet større andel reisende på kollektiv, gange 

og sykkel vil redusere transportarbeid og energiforbruk. Utvikling i teknologi forventes også bidra til å 

minske energiforbruk og CO2-utslipp. 

 

 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Enkelte private brønner, vann- og avløpsledninger kan bli berørt av vegutbyggingen. Dette vil ikke bli 

avklart i detaljreguleringen. På strekninger der eksisterende vannforsyning blir berørt, vil alternativ 

vannforsyning bli avklart ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. Valg av 

løsning, kostnader og ansvarsforhold blir nærmere avklart gjennom avtaler med de berørte parter. 

Avløpsrenseanlegget til Bjerkvik flyttes som en del av prosjektet fra dagens lokalitet til Jordsenden. Ny 

lokalitet er vurdert som driftsmessig like god. Drift av avløpsrenseanlegg forbindes med noe 

luktproblematikk, det vurderes som en positiv virkning at renseanlegget plasseres lengre unna 

boligbebyggelse. 

 

Høyspent 

Det er flere høyspentlinjer som blir berørt indirekte eller direkte av vegtiltaket og reguleringen. 

Transmisjonsnettet er avmerket og regulert som faresoner på plankartene med en bredde på 32m, 16m 

til hver side. Det skal gjøres avtaler med linjeeier ift evt omlegginger eller spesielle hensyn som må tas 

både permanent og i anleggstiden. Anleggsarbeid nær strømførende linje skal varsles linjeeier i god tid 

før anleggstart. 

Distribusjonsnettet vil ved flere krysningspunkter måtte legges om. Omlegginger vil bli avklart ved 

utarbeidelse av konkurransegrunnlag/videre prosjektering. 

 

Forsvaret 

Tilgang til forsvarets anlegg skal opprettholdes i anleggsperioden, med kun mindre planlagte opphold. 

Atkomstforholdene vil etter anleggsperioden bli som i dag. Tilpasning til forsvarets anlegg for bru, 

fyllinger og andre tekniske løsninger vil skje i samarbeid med Forsvaret ved detaljprosjektering av brua. 

 

 Sammendrag av konsekvensutredning 

Det er utarbeidet konsekvensutredning etter krav i planprogram for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik. Disse 

er sammenstilt i konsekvensutredningsrapport vedlagt planen. Oppsummering av konsekvensutredning 

presenteres her. Ytterligere detaljer finnes i vedlagt rapport (Sweco 2017). Konsekvensutredning er 

gjennomført på grunnlag av prosjektering og planlegging fra Statens vegvesen og Sweco. 

I konsekvensutredningen for ikke-prissatte konsekvenser er planområdet delt inn i 5 soner for enklere 

å vurdere de planlagte tiltakene i detalj. Unntaket er fagtema landskapsbilde hvor det er benytte to 

soner (landskapssoner). Soneinndeling for konsekvensutredning for ikke-prissatte konsekvenser vises i 

figur på neste side. 

Sonene er fordelt på følgene strekninger: 

• Sone 1: Stormyra - Ramnuran 

• Sone 2: Ramnuran - Høgda 

• Sone 3: Høgda – Geisvik nord 

• Sone 4: Geisvik nord - Hamnvika 

• Sone 5: Hamnvik – Bjerkvik 

 

 Prissatte konsekvenser 

Utbygging av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gir positive virkninger for samfunnet ved reduksjon i 

antall ulykker og kortere reisetid. Utbyggingen gir likevel totalt sett økte utgifter for samfunnet. Netto 

nytte er et uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er differansen mellom 

nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av den 

definerte analyseperioden. 

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen pr. krone bevilget over 

offentlig budsjett. Netto nytte for prosjektet er på minus 1065 millioner kroner og netto nytte per 

budsjettkrone er på -0,89. Den negative nytten skyldes i hovedsak de relativt høye 

investeringskostnadene og det at forholdsvis få trafikanter får nytte av tiltakene. Prosjektet er derfor 

ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Det vurderes at dette er en konservativ beregning som følge av at EFFEKT (programvaren som benyttes) 

trolig underestimerer reisetidsgevinsten tiltaket innebærer. Også ulempen dagens veg medfører under 

dårlige/spesielle kjøreforhold indikerer at nytte er noe bedre enn det beregningene viser. 



Planbeskrivelse E6/E10 Stormyra - Bjerkvik 

 

45

 

 

Inndeling av soner for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for strekning Stormyra – Bjerkvik. 

 

 

Inndeling av soner for vurdering av tema landskapsbilde og reiseopplevelse 

 

 Landskap 

I sone 1 viser tiltaket at det kommer flere svært omfattende og visuelt fremtredende terrenginngrep i 

tilknytning til fjellskjæringer. I tillegg vil flere store fyllinger stedvis omforme landskapets visuelle 

karakter ved blant annet å utjevne det småskala, bølgende fjellandskapet eller å fylle igjen små dalsøkk. 

Til tross for dette vil ikke tiltaket prege den store landformen og retningen på landskapet. I delområde 

2 innebærer tiltaket fragmentering av landoverflate fordi dagens veg blir liggende som lokalveg og 

ytterligere arealer beslaglegges av tiltaket. Det totale veganlegget vil ha en stor barriereeffekt for 

tilgjengeligheten til bruken av strand- og fjæresonen. Tiltakets plassering vil likevel være av stor visuell 

betydning for den overordnede landformen som er en U-formet dalbunn med vassdrag og myrer, 

avgrenset av tydelige fjellvegger. 

Tiltaket bevarer stedvis ikke den småskala fjæresonen som bukter seg i mindre viker langs fjorden. 

Tiltaket viser fylling i fjæresonen og dermed omforming av møtet med fjorden til en større og grovere 

landform. Tiltaket er uheldig med tanke på fjæresonens visuelle karakter og bevaring av kystkulturen. 

Ny E6 Stormyra - Bjerkvik og tilhørende anlegg er samlet sett vurdert å gi middels negativ konsekvens 

for landskapsbilde 
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 Nærmiljø og friluftsliv 

Strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik innehar flere områder med gode kvaliteter for nærmiljø og 

friluftsliv. 

Planlagte anleggsarbeid vil medføre barrierevirkning, støy, støv og økt aktivitet i områder som i dag i 

stor grad består av utmark, men som også gjelder enkelte områder på innmark og bebyggelse. I 

områder som ikke tidligere er berørt av tyngre inngrep, vil arbeidene representere betydelige inngrep, 

både visuelt og i form av støy, samt at de skaper en barriereeffekt for brukerne av disse områdene. 

Eksisterende bebyggelse er i stor grad konsentrert til områder langs eksisterende E6/E10 og vil i liten 

grad bli påvirket av planlagte tiltak, med unntak av oppgradering av veg og utvidelse. Fra Medby til 

Bjerkvik vil tiltaket medføre en oppgradering av eksisterende vegtrasé med utvidelse til lokal veg og nye 

gang- og sykkelnettverk. Tiltaket vil her i større grad påvirke bebyggelse. Eksisterende E6/E10 

omklassifiseres og fartsgrense reduseres. Vegen utvides og det etableres gang- og sykkelveg. Dette vil 

medføre en betydelig trafikkavlastning. Når en ny veg er ferdig vil den gamle vegen oppleves som 

betydelig mye roligere og tryggere enn dagens situasjon. 

Tilgangen til strandsone er et eksempel på et positivt aspekt ved omklassifisering. Dette gjelder hele 

strekningen fra Stormyra/Seines til Hamnvik. Ved Geisvika hvor ny E6 er planlagt over ny bru vil tiltak 

være synlig fra gammel veg og tiltak kan medføre en visuell forringelse for beboere. For bebyggelse på 

strekningen fra Medby til Bjerkvik vil ny infrastruktur medføre en tryggere ferdsel for gående og 

syklende ettersom det blir anlagt ny lokalveg med gang- og sykkelmuligheter. 

Planlagte tiltak på eksisterende E6/E10 mellom Bjerkvik og Stormyra knytter også Bjerkvik nærmere 

Narvik for syklende og gående ved at Bjerkvik og Narvik kobles sammen med gang og sykkelnettverk. 

På strekningen fra Stormyra til tunnelportal ved Ramnuran, samt fra Høgda til Hamnvik vil ny E6/E10 

legges til områder med verdi for friluftsliv. Ny veg kan oppfattes som en barriere for brukere av 

området, blant annet i forbindelse med skogturer eller jakt. Der tiltaket medfører barrierevirkning inn 

mot friluftsområder, eller mot strandsone, er det flere steder planlagt sikker kryssing i form av 

kulverter. Likevel medfører dette flere steder at utfart blir kanalisert til et krysningspunkt i motsetning 

til dagens situasjon der utfartsmuligheter til hvert område er flere. 

Samlet sett vil ny E6/E10 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten positiv konsekvens for nærmiljø og 

friluftsliv. 

 

 Naturmangfold 

Bygging av vegen vil medføre arealbeslag og forstyrrelser i skogsområder som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl, men vil ikke medføre arealbeslag i kjente hekkeområder for rovfugl eller andre 

arter av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Bygging av ny E6 medfører forholdsvis store arealbeslag i skogsområder som er relativt lite berørt (sone 

1 og 3) Det skal legges til rette for naturlig revegetering på områder med midlertidige arealbeslag og 

deponiområder. Naturlig revegetering vil på sikt redusere de negative konsekvensene av tiltaket. 

Driftsvann fra tunnel i anleggsfasen skal renses før utslipp til vassdrag. Det anses ikke nødvendig med 

tiltak utover rensning av tunnelvann før utslipp til vassdrag og sjø, ei heller bruk av siltgardin ol. i 

sjø/vassdrag. Bruk av siltgardiner ol. vil trolig bare øke sedimentasjon lokalt. Etablering av fangdammer 

ol. vil medføre store arealinngrep. Det er ikke grunn til å tro at utslipp av tunnelvann og avrenning fra 

anleggsarbeidene vil føre til permanente endringer på økosystemnivå. I forhold til vannforskriften §12 vil 

ikke tiltakene redusere vannforekomstens økologiske tilstand.  

Myrområder som avskjæres av vegen, vil få endret vannbalanse. Dette bidrar til at klimagasser (karbon, 

metan og lystgass) frigjøres. Inngrep i myr har derfor en negativ klimaeffekt. Både nasjonale og 

internasjonale føringer sier at slike inngrep skal reduseres. Det må være et mål i prosjektet å redusere 

inngrep i myr til et minimum. 

Veganlegget vil gjøre det noe vanskeligere for vilt til å trekke øst-vest. Vegen vil medføre fare for 

viltpåkjørsler, men påkjørselsfrekvensen vil ikke nødvendigvis øke i forhold til i dag pga. rettere 

veglinje og krav til siktrydding langs vegen. Vilt kan etter utbygging krysse trygt over tunnelen (sone 2) 

og under bru over Moelva (sone 3). 

Bygging av vegen vil medføre arealbeslag og forstyrrelser på arealer som brukes som hekke- og 

leveområder for fugl. Det er ikke kjent at hekkeområder for rovfugl eller andre arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse, med unntak av et mulig reir i Ramnuran (sone 1), blir berørt. 

Det er registrert fremmede plantearter langs traséen. Slike arter kan fortrenge det stedegne 

naturmangfoldet. Tiltak skal iverksettes dersom faren for spredning av fremmede arter vurderes å være 

stor. 

I forbindelse med arbeidet med bruene over Medbyelva og Elvegårdselva vil det bli noe avrenning fra 

anleggsvirksomheten. Da arbeidet skal foregå i utløpsområdene vil ikke dette påvirke livet i 

vassdragene i nevneverdig grad. Arbeidet vil ikke være til hinder for oppvandrende fisk, og det vil heller 

ikke skade oppvekst- eller gyteområder. 

Vegtraséen legges noe lenger vest enn dagens veg i sone 5. Bruene over Medbyelva og Elvegårdselva 

må derfor flyttes lenger ut i utløpsområdene og vegen legges på fylling ut mot sjøen ved Medby. 

Reetablering av strandsone på utsiden av disse inngrepene vil minske bortfallet av de begrensede 

fjæreområdene i området og dermed konsekvensen av tiltaket. 

Samlet sett vil ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten til middels negativ konsekvens for 

naturmangfold. 

 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 

Det er i det følgende gjort en vurdering i samsvar med kravene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Dette 

omfatter vurdering av kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, økosystem-tilnærming, samlet 

belastning, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og metoder. 

 

Nml. § 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 

karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som 



Planbeskrivelse E6/E10 Stormyra - Bjerkvik 

 

47

 

er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk 

bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. Informasjon om 

naturmangfold som er innhentet i forbindelse med denne saken vurderes å være tilstrekkelig til å 

konkludere med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok i denne saken. 

 

Om § 9. (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 

ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger 

en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Det kan ikke sees noe potensial for at tiltaket kan medføre omfattende, utforutsatte miljøkonsekvenser 

utover det som er vurdert i denne rapporten. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 

 

Om § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. Vegen vil påvirke myrområder. Slike naturområder er under press grunnet nedbygging i 

forbindelse med infrastrukturprosjekter, boligbygging, industri, landbruksaktivitet m.m. Dette gjelder 

både på landsbasis og i denne regionen. Bygging av ny E6 vil føre til ytterligere nedbygging, og dermed 

øke den samlede belastningen. Vegen vil føre til utbygging i strandsonen. Dette vil være med på å øke 

den samlede belastningen. Det er positivt at det skal gjennomføres avbøtende/kompenserende tiltak i 

strandsonen som minimerer bortfallet av strandarealer. 

 

Om § 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bære av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Kostnadene ved 

gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal dekkes 

av vegprosjektet. 

 

Om § 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Tiltaket vil bli 

gjennomført med bruk av mest mulig skånsomme metoder og teknikker for å minimere skadene på 

miljøet. Det er i tillegg forutsatt og foreslått flere avbøtende tiltak som skal/kan gjennomføres for å 

begrense skadene på berørte naturområder. 

Tiltakene som velges skal omtales i YM-planen i forbindelse med byggeplanen. Statens vegvesen er 

ansvarlig for at dette blir gjennomført. 

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Tiltaket med ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik i Narvik kommune er delt inn i fem soner, der en av 

sonene består av en lang tunnel. Det er vurdert verdi, tiltakets omfang og konsekvens for kulturminner 

og kulturmiljø i dagsonene. Det er registrert kulturminner og –miljø i tre av dagsonene, sone 1, 3 og 5. 

Tiltaket vil ha ubetydelig konsekvens for kulturminnene i sone 3 og ubetydelig til liten negativ 

konsekvens for kulturminnene i sone 1. De største negative konsekvensene vil bli i sone 5 mellom 

Hamnvik og Elvegård. Her vil tiltaket medføre at to av kulturmiljøene blir direkte berørt. Den ene delen 

av naustmiljøet vil bli fjernet ved at den nye vegen skal gå i fylling ut over dagens strandlinje. 

Til tross for at tiltaket kun har negativ konsekvenser for sone 1 og 5 er den samlede konsekvensen for 

tiltaket fra Stormyra til Bjerkvik vurdert til liten-middels negativ. Dette er gjort på bakgrunn av antall 

soner med registrerte kulturminner (tre av fem), samt den samla konsekvensen for kulturminnene/-

miljøene innenfor disse sonene. 

 

 Konsekvenser for naturressurser 

Ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik vil hovedsakelig medføre beslag av areal brukt til vinterbeite for 

rein, skogressurser og i mindre grad jordbruksressurser. Sistnevnte gjelder i hovedsak kun innenfor 

sone 5. Dersom arealbeslag innenfor inngrepsgrensen, tilsvarende 10 meter fra skråningsutslag og 

fyllingsfot, blir permanent vil henholdsvis 8 daa med fulldyrket jord og 130 daa med dyrkbart areal bli 

omdisponert. Sett i lys av flere planlagte vegprosjekter i regionen og på landsbasis vil ny E6/E10 bidra 

til å øke reduksjon av jordbruksareal. Planlagte veganlegg vil ikke/ eller i svært liten grad medføre 

driftsmessig barrieredannelse eller oppsplitting av jordbruksarealer. Flere areal med potensial for 

oppdyrkning vil bli beslaglagt. 

Skogressurser av varierende bonitet og grad av sammenheng vil bli påvirket da ny E6/E10 er planlagt 

gjennom områder med skog. Bl.a. vil skog av høy bonitet og høyest grad av sammenheng bli beslaglagt 

i sone 3. Tiltaket vil redusere skogarealet etter endt arbeid. Tilgang til skog vil fremdeles være mulig, 

men ny driftstrasé må etableres. I sone 1 vil ny driftsveg etableres bl.a. ved kulvert under ny E6/E10. 

Mineralressursene ved eksisterende masseuttak i Geisvik vil ikke bli påvirket av planlagt tiltak. I sone 1 

vil påvirkning på reindrift være størst da ny veg skaper barriere over to trekkleier. Det er planlagt å 

etablere fyllinger med helning 1:10 i områder egnet for viltkrysning. Dette vil medføre mindre 

vanskeligheter for rein som trekker ned fra fjellet. Trafikkmengden på gamle E6/E10, øst for 

rundkjøring på Stormyra vil reduseres grunnet ny veg fra Hålogalandsbrua. Dette vil redusere 

skremselseffekten trafikk har på rein i driftsfasen. Grunnet dagens situasjon med pågående utbygging 

på Stormyra og på Øyjordområdet vil ikke planlagt ny E6/E10 være utslagsgivende for unnvikende rein. 

Utover problemer knyttet til trekkleier i sone 1 vil ny E6/E10 påvirke rein negativt på vinterbeiter langs 

den nye vegtraséen. 

Samlet sett vil ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik gi liten til middels negativ konsekvens. 

 



Planbeskrivelse E6/E10 Stormyra - Bjerkvik 

 

48

 

 Lokale og regionalevirkninger 

Når Hålogalandsbrua åpner i 2018 vil reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik reduseres med 15-20 

minutter. Med ny veg fra Stormyra til Bjerkvik vil reisetiden reduseres ytterligere med ca. 1 minutt. I 

tillegg til reduserte avstander og reisetid, vil den nye vegløsningen være et tryggere alternativ og 

strekningen mellom Narvik og Bjerkvik vil bli mindre sårbar ved ulykker eller naturkatastrofer. 

Transport vil bli mer effektiv, både for lette og tunge kjøretøy. 

Etablering av ny E6 fra Bjerkvik til Stormyra og Hålogalandsbrua kan medføre økt arbeidspendling til 

eller fra Narvik og nærliggende tettsteder og kommuner, blant annet Skånland, Evenes, Gratangen, 

Lavangen, Salangen og Bardu hvor deler av eller hele kommuner vil bli liggende innenfor en times 

kjøring fra Narvik (se Figur 9-1). Eksempelvis ved utvidelsen av luftforsvarsbasen på Evenes vil en 

kunne bosette seg i Narvik og pendle fra Narvik til Evenes. Avstanden mellom byene Harstad og Narvik 

reduseres og vil føre de to regionsentrene nærmere hverandre med hensyn til utvikling og etablering av 

nye arbeidsplasser. 

Ny E6 vil være viktig for Narvik som regionsenter og kan stimulere til økt handel i Narvik. I 

kommuneplanens arealdel (2016-2028) står det at Narvik sentrum fortsatt skal være tyngdepunktet 

for handelen i kommunen, noe som også er sannsynlig etter anleggelse av ny E6 inkl. Hålogalandsbrua. 

Det er i kommuneplan også tilrettelagt for næringsarealer utenfor sentrum, blant annet på Øyjorda og 

Bjerkvik, da hovedsakelig plasskrevende arealer. Bjerkvik, Øyjorda og Narvik har sentral beliggenhet og 

tilknytning til E10 og E6. Utbygging og effektivisering av vegnett vil kunne medføre økt etablering av 

handel og næring, og kanskje spesielt logistikknæring. Postens nye terminal på Medby er et eksempel 

på utnyttelse av den sentrale beliggenheten. 

Det at Narvik har begrenset med ledig areal vil kunne medføre at større og arealkrevende næring og 

annen infrastruktur blir lagt til Øyjord eller Bjerkvik. Det forventes en vekst i sjømatnæringen i årene 

som kommer, noe som vil bety økt sysselsetting og økt verdiskaping i regionen og i landsdelen. 

Veksten vil være avhengig av gode transport- og logistikkløsninger. Utbedring av vegsystem og 

reduksjon av reisetid vil være positivt for sjømatprodusentene og transportnæringen. Det forventes at 

ny E6 mellom Bjerkvik og Stormyra, samt Hålogalandsbrua vil være positiv for sjømatnæringa, samt 

andre næringer som er avhengig av veg- og togtransport. 

Distanser (oransje veglinjer) innenfor 1 times kjøring fra Narvik sentrum etter anleggelse av ny E6 mellom Stormyra 
og Bjerkvik og Hålogalandsbrua. 

 

Basert på kommuneplanens arealdel og potensiell utbygging forventes det at Narvik kommune i 2030 

vil ha vokst med ca. 1000 innbyggere. Dette medfører et behov for nye boliger. I følge 

kommuneplanens arealdel vil Hålogalandsbrua åpne for Øyjorda som et alternativt utbyggingsområde 

nært Narvik sentrum. Ifølge kommuneplanens samfunnsdel (2013 -2025) skal ny boligbygging skje i 

aksen Narvikhalvøya – Øyjorda – Bjerkvik. Både Øyjorda og Bjerkvik er satsingsområder for Narvik 

kommune og de to lokalitetene vil være ekspansjonsområder for Narvikhalvøya og strategiske 

boligområder. I kommuneplanens arealdel (2016 – 2028) og i kommunedelplan for Bjerkvik (2012) er 

det tilrettelagt for nye boligområder både på Øyjord og i Bjerkvik. 

Ny E6/E10 mellom Bjerkvik og Stormyra og Hålogalandsbrua med ny veg til Stormyra vil kunne medføre 

økt orientering mot Øyjord og Bjerkvik, samt strekningen mellom Øyjord og Bjerkvik som attraktive 

boligområder. 
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Transport på veg og lokalisering av sjømataktører, Nord-Norge 2014 (utklipp fra kart i rapport fra 
Transportutvikling AS 2014). 

 

Med en potensiell økning i boligutbygging, handel og næringsetablering vil også ønske om 

kollektivtilbud kunne øke. I kommuneplanens arealdel er det ønske om at utvikling og etablering av 

boligområder bør prioriteres nær kollektivtrasé og prioritert sykkelvegnett. I Plan for 

sammenhengende sykkelvegnett i Narvik (2014-2017) er det ønskelig å etablere gang- og 

sykkelvegnett fra Bjerkvik til Narvik og videre til Ankenes. 

I Kommunedelplan for kollektivtrafikk i Narvik (2017-2024) er det ønske om å etablere en egen linje 

mellom Bjerkvik og Fagernes for skole- og arbeidsreiser. Regionbusser som går i dag skal supplere 

tilbudet på strekningen. Etablering av ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik, og oppgradering og utvidelse 

av eksisterende E6 med sammenhengende løsning for gående og syklende vil tilrettelegge for både 

kollektivtrafikk på en mindre trafikkert veg, samt et sikkert gang- og sykkelnettverk. Videre vil 

påkobling på ny veg fra Stormyra til Narvik, via Hålogalandsbrua, med tilhørende gang- og 

sykkelnettverk stimulere til økt bruk av kollektivtrafikk og bruk av gang- og sykkelnettverk både for 

pendlere og for beboere på strekningen. Ny E6 fra Bjerkvik til Stormyra kan også gi rom for 

ekspressbusser mellom Narvik, Øyjord og Bjerkvik og mellom regioner (regionusser, flybuss). 
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 Risiko og sårbarhet 

Det er gjennomført en omfattende ROS-analyse som avdekket tiltak som er nødvendige for å redusere 

risiko. Flere tiltak går igjen og er de samme, f.eks. fjernstyrte bommer, brannhydranter og 

avstandsmarkeringsskilt. 

 

Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av andre ting 

som er nevnt i ROS rapporten for prosjektet. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet eller nye 

opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv. 

 

 Helhetlig sammendrag av risikobilde 

Risikobildet for prosjektet er en stor forbedring i forhold til dagens situasjon, både med tanke på 

trafikksikkerhet (spesielt for myke trafikanter), fremkommelighet pga. gode omkjøringsmuligheter via 

gammel E6. Miljøet vil alltid være en viss utfordring i forbindelse med anleggsfasen men dette skal 

ivaretas i Ytre miljøplan i denne fasen. Noen punkter er dog nevnt i denne analysen. 

Det er en del hytter i området hvor tunnelen skal ligge, det er påpekt i denne analysen at de henter 

drikkevann fra omkringliggende bekker. Disse må ikke bli forurenset i anleggsfasen og i driftsfasen. 

Ellers er det kommentert at fartsgrensen ved bensinstasjonen må settes ned pga. myke trafikanter som 

krysser vegen der. 

For tunnelen er det det relativt høye andel tunge kjøretøy som peker seg ut som største 

risikomomentet. 

Det er gjennomført en egen Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) for å sjekke at C-tegninger er i tråd 

med kravene i SVV sine håndbøker med tanke på trafikksikkerhet. Det er i Vegsikkerhetsforskriften 

også krav til at det gjennomføres TS-Revisjon på byggeplan, og TS-revisjon/inspeksjon før åpning av 

anlegget og enda en TS-inspeksjon ca. 1 år etter åpning. Så trafikksikkerheten skal være godt ivaretatt. 
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 Anbefalte risikoreduserende tiltak 

Følgende tiltak er viktige for å redusere risikoen til et så lavt nivå som mulig, som samtidig er samfunnsøkonomisk forsvarlige/realistiske. Forslag til tiltak er HAZID-samlingens vurdering, formulert 

av forfatter av rapporten. I figur under listes anbefalte tiltak opp både fra ROS-analysen og Risikoanalysen for tunnel. 

 

 

 

ID                      Hendelse/ 

forhold.             

Sikkerhetsproblem.                   Liv/helse (L), 

Trafikkulykke og 

brann i kjøretøy 

(TUB) Miljø (M) 

Systembrudd/ 

fremkomme-

lighet (S).           

Risikoverdi og 

risikofarge før 

tiltak.                
Sannsynlighet x 
konsekvens verdi 
mellom 1 (1x1) til 
25 (5x5), Grønn, 
gul eller rød).                    
OBS! Trafikkulykker 
og brann i kjøretøy 
(TUB) har minste 
verdi på 2x2= 4 
men går også opp 
til 5x5=25. Fargen 
oransje brukes kun 
for TUB. 

Gjelder 

kun 

anleggs-

fasen   

(AF).                 

Risikoanalysens anbefalte tiltak.      
(kan også være et tiltak anbefalt i annen 
fagrapport, for eksempel. skredrapport) 

Kost/nytte av 

tiltaket.          
(grovt anslag: "Lav", 
"Middels", "Høy").               
Ikke alle tiltak kan 
vurderes kost/nytte 
på i forbindelse med 
risikoanalysen og må 
gjøres av andre i 
ettertid 

Risikoverdi og risikofarge 

etter tiltak.                
Sannsynlighet x konsekvens 
verdi mellom 1 (1x1) til 25 
(5x5), Grønn, gul  oransje eller 
rød))                                   
OBS! Trafikkulykker og brann i 
kjøretøy (TUB) har minste verdi 
på 2x2= 4 men går også opp til 
5x5=25. Fargen oransje brukes 
kun for TUB. 

ID 25 (M), ID45 

(M), ID 50 (M) 

Hytter henter 

drikkevann fra 

bekker nært 

tunnelen 

Fare for forurensning av drikkevann i 

anleggsfasen ved tunneldriving og i 

driftsfasen ved utslipp av tunnelvann 

M og L Ikke angitt Gjelder 

også AF 

Undersøke problemet og iverksette 

tiltak som f.eks. renseanlegg 

Høy Ikke angitt 

ID 47 (M) Biologisk 

mangfold 

Fuglearter som er NT (Nær truet) 

Ærfugl, Gulspurv og Havelle.  

M Ikke angitt Kun AF Må undersøkes i Ytre miljøplan at 

disse ikke blir negativt påvirket i stor 

grad i anleggsfasen og evt. iverksette 

tiltak. 

Må vurderes av 

Biolog 

Ikke angitt 

ID 48 (M) Spredning av 

fremmede 

skadelige arter  

Tromsøpalme og Hagelupin M Ikke angitt Kun AF Det må i ytre miljøplan/SHA-plan 

beskrives hvordan denne risiko skal 

håndteres, gjelder spesielt flytting og 

oppbevaring av masser. 

Må vurderes av 

Biolog 

Ikke angitt 
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ID 58 (L) og ID 59 

(L) 

Funn fra 2. 

verdenskrig 

Mulige funn eksplosiver/ammunisjon 

eller andre krigsetterlatenskaper.  

L Ikke angitt Kun AF Lages rutiner i SHA-plan som 

beskriver hvordan det skal reageres på 

funn av evt. eksplosiver/ammunisjon 

eller andre krigsetterlatenskaper. 

Sannsynligheten regnes som liten, 

men som alle vet var det stor 

krigsaktivitet i området i og rundt 

Narvik i 2. verdenskrig. 

Høy Ikke angitt 

ID 60 (L) og (M) Farefull terreng, 

stup 

Skjæringer og tunnelportaler utgjør 

en fare for mennesker og dyr for å 

falle ned (stup).  

L Ikke angitt   Dette undersøkes nærmere i 

byggeplanfasen. 

Ikke vurdert Ikke angitt 

ID 71 (TUB) Møteulykke Møteulykke TUB 12   De tiltakene som er realistisk er 

iverksatt. Midtrekkverk er neste tiltak 

som kan velges, det er dog forliten 

risiko og ÅDT til at det blir valgt. 

Lav  12 

ID 72 (TUB) Påkjørsel bakfra  Påkjørsel bakfra TUB 8   Ingen tiltak nødvendig, vi ser hellere 

ikke hva dette tiltaket skulle være 

Ikke vurdert 8 

ID 73 (TUB) Utforkjøring Utforkjøring TUB 8   Ingen tiltak nødvendig, vi ser hellere 

ikke hva dette tiltaket skulle være 

Ikke vurdert 8 

ID 74 (TUB) Sidekollisjon En del trafikk inn og ut av 

bensinstasjon. 

TUB 8   Fartsgrensen bør være maksimum 50 

km/t ved profil 7740 – 7950 m ved 

bensinstasjon.  

Høy 4 

ID 75 (TUB) Påkjørsel av 

syklende eller 

gående. 

Det er en del myke trafikanter som 

krysser vegen ved profil 7740 – 7950 

m ved bensinstasjon.  

TUB 12   Fartsgrensen bør være maksimum 50 

km/t ved profil 7740 – 7950 m ved 

bensinstasjon.  

Høy 6 

ID 76 (TUB) Sykkelulykke Velt på sykkel TUB 9   Ingen tiltak nødvendig, vi ser hellere 

ikke hva dette tiltaket skulle være 

Ikke vurdert 9 

ID 77 (TUB) Påkjørsel av dyr 

med fare for 

personskade  

Påkjørsel av dyr med fare for 

personskade  

TUB 9   Undersøke med det lokale Viltnemd 

ang. elgfare. Og iverksette tiltak som 

f.eks. skilt 146.1 (elg) og 146.2 (rein) 

hvis det viser seg å være mye rein som 

krysser vegen 

Middels 6 

Ikke ID (TUB og L) Brann i tunnel Slokkevann TUB og L Ikke angitt   Det skal iht. den nye HB N500 utføres 

en beredskapsanalyse for nye tunneler 

over 1000 m og ved vesentlige 

endringer i konstruksjon, utrustning 

eller bruk i driftsperioden ved 

tilsvarende tunneler. Det anbefales at 

det gjennomføres en 

beredskapsanalyse for å avklare 

hvilken løsning som bør velges for 

slokkevann. 

Høy Ikke angitt 
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Ikke ID (S) Stengt tunnel Stengt tunnel S Ikke angitt   Hvis variable skilt velges bør disse 

plasseres i området hvor det er mulig 

å ta av til den gamle E6 som skal 

fungere som omkjørings veg ved steng 

tunnel. 

Høy (hvis det er 

strøm i nærheten) 

Ikke angitt 

Nr. 10 og Nr. 

11(TUB)  

Brann i tungt 

kjøretøy og 

lekkasje av 

farlig gods i 

tunnel 

Relativt høy andel tunge kjøretøy.  TUB  4 (samme 

risikoverdi på de 

2 hendelser) 

  Det anbefales at det etableres 

dronekamera i hver ende av tunnelen 

(et stykke unna portal på veg i dagen), 

slik at VTS kan gi informasjon til 

brannvesenet når de er på veg til 

tunnelen ved brann. Da kan man se 

hvilken veg røyken går, hvor mye røyk 

og hvor folk rømmer ut m.m. Det gir 

også mulighet for å se om noen kjører 

inn selv om bommen er nede. 

Alternativt anbefales ITV-overvåkning 

med AID. 

Dronekamera: 

Høy. ITV-

overvåkning med 

AID: Middels 

 Vanskelig å vurdere men vil 

redusere risikoen. Det er et 

sjeldent scenario men med 

potensielt mange 

drepte/skadde 

Nr. 9 (TUB) 

Brann i lett 

kjøretøy 

Brann i lett kjøretøy TUB 2 

  

Ingen tiltak nødvendig Ikke vurdert 2 

Nr. 1  (TUB) Påkjørsel bakfra 

i tunnel 

Påkjørsel bakfra i tunnel TUB 6   Ingen tiltak nødvendig Ikke vurdert 6 

Nr. 2 (TUB) Påkjørsel 

tunnelvegg/ 

installasjoner 

Påkjørsel tunnelvegg/installasjoner TUB 4   Ingen tiltak nødvendig Ikke vurdert 4 

Nr. 3 (TUB) Møteulykke i 

tunnel 

Møteulykke i tunnel TUB 6   Ingen tiltak nødvendig Ikke vurdert 6 

Tiltak - Fargekoder for hvert tiltak er hentet fra de ulike sjekklister (tabeller). Hvis hendelse/tema har ulike fargekoder i tabeller og risikomatrisen vektes den alvorligste. 

 

Risikoevaluering og tiltaksoversikt – Minner på at et tiltak her ikke nødvendigvis menes at det er behov for et fysisk tiltak, men tiltaket som er anbefalt som f.eks. å undersøke problemet/risikoen ytterligere for å 

finne ut om det er behov for et permanent tiltak. 

 

Tiltak kan i tillegg vurderes/iverksettes ut fra det helhetlige risikobildet, eller på grunnlag av andre ting som er nevnt andre steder i rapporten. Samt at det kan oppstå endringer i prosjektet eller nye 

opplysninger/funn videre i arbeidet og under anleggsfasen, driftsfasen osv. 
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 Vurdering av måloppnåelse 

Vurdering av måloppnåelse 

Hensikten med prosjektet er blant annet å bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og redusere 

reisetid, og forbedre bo- og nærmiljø mellom Stormyra og Bjerkvik. Sett i sammenheng med 

prosjektene Hålogalandsbrua og Hålogalandsvegen vil samfunnsformålet være det samme som for 

disse. 

«I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett 

sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.» (Formål, 

Hålogalandsvegen). 

Dette er brutt ned i effektmål som er de konkrete virkningene for brukerne. Prosjektet er samlet vurdert 

å svare godt på alle målene. Vurderingen av prosjektets måloppnåelse knyttet til effektmålene, er gitt 

nedenfor. 

 

Redusert reisetid 

Utredningen av prissatte konsekvenser konkluderer med at de største nyttekomponentene i prosjektet 

er sparte tids- og distansekostnader for trafikantene. Reisetiden reduseres ikke betydelig for denne 

strekningen, men sett i sammenheng med Hålogalandsbrua og Hålogalandsvegen vil også denne 

strekning bidra til stor reduksjon i reisetid i hele Midtre Hålogalandsregionen. 

Redusert reisetid gir størst utslag for tunge kjøretøy og er beregnet til 15% reduksjon. Metoden for 

beregning av reisetid tar blant annet ikke hensyn til etablering av forbikjøringsfelt, utfordringer i 

forhold til vinterdrift på dagens veg eller det store antallet avkjørsler som er på strekningen og en kan 

dermed anta at reduksjonen er noe større enn det utredning viser. 

E10 mellom Lofoten / Vesterålen og Narvik / Riksgrensen er den viktigste transportvegen for 

sjømatnæringen i regionen. En innkorting av tid til transport vil være særlig positivt for en næring med 

stort tidspress for levering av ferskvarer. 

Prosjektet vurderes å nå målet om redusert reisetid i regionen, men må ses i sammenheng med de 

øvrige vegprosjektene i regionen for å få betydelige effekter. 

 

Bedre fremkommelighet 

Med fremkommelighet menes at prosjektet skal ha veggeometri med stigning og kurvatur som 

tilfredsstiller kravene for stamveg for beregnet framtidig trafikk. Framkommelighetsproblem som i dag 

oppstår på grunn av stigning og kurvatur skal med det fjernes. 

Tre stigninger kan defineres som mindre flaskehalser, og alle vil bli eliminert med den vegen som nå er 

planlagt. Dette er: 

• Seines – Stormyra ca 500m lang strekning med stigning 7,5 %. 

• Einvika – Hamnvikhøgda ca 500 m lang strekning med stigning 8,1 %. 

• Medby – Hamnvikhøgda 300m lang strekning med stigning 6,8 %. 

 

Prosjektet vurderes å oppnå målet om framkommelighet. Prosjektet tilfredsstiller kravene til 

vegstandard for stamveg med beregnet framtidig trafikk. 

 

Forbedret trafikksikkerhet, redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet 

Med dette målet menes at antall personskadeulykker skal reduseres og at ny veg skal ha høy grad av 

opplevd trygghet. 

Prosjektet gir god effekt på ulykkestall for strekningen. Beregnede tall for reduksjon i ulykker for 

åpningsåret av prosjektet er en reduksjon i antall personskadeulykker med 0,6 personer. Antall drepte 

personer reduseres med 0,1, hardt skadde med 0,13 og lettere skadde med 2,11 personer. Forventet 

ulykkesfrekvens på ny E6 mellom Stormyra og Bjerkvik er 0,06. Basert på tall fra 2005 til 2014 er 

ulykkesfrekvensen på eksisterende veg 0,20 – 0,21. 

Opplevd trygghet er ikke enkelt å måle. Ny veg er planlagt i henhold til vegvesenets håndbøker og vil 

derfor ha god trafikksikkerhet. Forsterket midtstripe, breie kjørefelt og vegskuldre, myk geometri med 

store kurver, slake stigninger, avkjørselsfri  og egne forbikjøringsfelt vil gjøre at ny veg vil fremstå som 

trygg. I tillegg er det egen løsning for gående og syklende. 

Prosjektet vurderes å gi god effekt på ulykkestall og oppnår målet om at personskadeulykker reduseres 

og økt opplevd trygghet. 

 

Bedre bo- og nærmiljø mellom Narvik og Bjerkvik 

Området vil få kortere reisetid mellom Narvik og Bjerkvik, som beskrevet i pkt 1. Det vil være 

sammenhengende gang og sykkelløsning mellom Bjerkvik og Seines. Veger for bolig og 

fritidsbebyggelse vil få betydelig redusert trafikk. Eksisterende bolig og fritidsbebyggelse vil få redusert 

støy. 

Redusert trafikk, støy, kortere reisetid og tilrettelagt for gående og syklende vil gjøre hele aksen fra 

Øyjord til Bjerkvik attraktiv som bolig og fritidsboligområde. Sentral beliggenhet ved E6 /E10 og nærhet 

til jernbane gjør også området attraktivt for næringsetableringer. 

For området Medby – Elvegård vil ny veg tilføre område en ny barriere mot strandsonen. Men trafikken 

blir samtidig flyttet bort fra husveggen for boligene i dette området. 

Prosjektet vurderes å svare godt på målet bedre bo- og nærmiljø mellom Narvik og Bjerkvik. 
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 Gjennomføring av forslag til plan 

 Framdrift og finansiering 

Det er en målsetting at reguleringsplanen skal vedtas av Narvik bystyre innen utgangen av 2017, og at 

prosjektet skal inngå i Nasjonal transportplan 2018-2029. 

Byggestart er videre avhengig av Stortingets vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan. 

 

 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen 

I planarbeidet for Stormyra - Bjerkvik er det vurdert momenter som vil ha risiko knyttet til seg i 

anleggsperioden, med hensyn til at det skal gjøres en sikker jobbanalyse i anleggsfasen (SHA – 

Sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø). Formålet med vurderingene er at det i anleggsperioden skal være 

sikre forhold for de som skal jobbe på og ved vegen. 3. person skal ikke bli påført unødig skade eller 

ubehag. I reguleringsplanfasen gjøres det imidlertid vurderinger på et overordnet nivå, med 

anbefalinger av hvilke momenter som må detaljeres og undersøkes nærmere i videre faser. Ansvaret for 

detaljerte planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ligger hos utførende entreprenør. Utarbeidelse av 

overordnet og mer detaljert SHA-plan for byggeplanfasen er et byggherreansvar. 

Følgende risikomomenter er identifisert i reguleringsplanfasen: 

Tema  Momenter som skal utredes videre 

Arbeid som innebærer særlig risiko 

 

• Arbeid i bratt terreng, ved begge 

påhuggsområder for tunnelen. 

• Arbeid i tunnelen.  

• Arbeid og ferdsel på 

anleggsområdet. Arbeid med 

maskiner og utstyr på 

anleggsområdet, og ved nærhet til 

anleggsmaskiner. 

•  

Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer 

og materialer 

• Arbeid med sprengstoff. 

 

Arbeidsprosesser med særlig risiko som skal 

utføres i områder som samtidig vil være 

arbeids- ferdsels- eller oppholdsområde for 

andre 

• Arbeid i områder der myke 

trafikanter kan overse eller ignorere 

omdirigering. 

• Arbeid nært veg åpent for ferdsel. 

• Arbeid på og nært interimsveger. 

• Ved arbeid med portal og påhugg. 

• Sidebratt terreng mellom Geisvik og 

Hamnvikhøgda  

 

Andre forhold som byggherre gjør 

oppmerksom på og som må tas med i det 

videre arbeidet 

Vannledninger, grunnboringer, private 

anlegg og høyspentledninger som krysser 

eller er nær veganlegget. 
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 Ytre miljø i byggefasen (YM) 

Det er lagt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YMplan) som 

beskriver ansvarsforhold, miljøkrav, risiko, samt forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og 

anleggsfasen. 

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

skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og 

forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering som 

vedlegg til sluttkontrakt. 

Statens vegvesens håndbok R 760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt stiller krav til 

at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

I reguleringsplan for E6/E10 Stormyra - Bjerkvik, er følgende tema og problemstillinger vurdert som 

grunnlag til YM-plan for kommende byggefase: 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Luftforurensning • Opplegg for sprengning og transport av masser, 

samt ventilasjon av tunnel i anleggsfasen skal 

beskrives i YM-plan. 

Forurensing av jord og vann • Beredskap mot akutt forurensning til vassdraget i 

form av drivstofflekkasje, spillolje, hydraulikkolje 

m.m. skal planlegges. 

• Tiltak mot forurensning av vassdrag under 

tunneldriving i anleggsfasen og tunnelvaskevann i 

driftsfasen. Bl.a. i form av rensing.  

• Forebygge avrenning fra massedeponier så langt 

det er mulig. 

• All plastikk og metallrester skal under og etter 

anleggspieroden fjernes fra området.  

Landskap • Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal enn 

det som er nødvendig.  

• Det bør unngås mellomlagring av masser i 

sidebratt terreng. 

• Anleggsområdene skal generelt holdes ryddige.  

• Unngå skader på høyere vegetasjon. 

• Riggområdene bør holdes ryddige. Det utarbeides 

riggplaner slik at ikke større areal enn nødvendig 

tas i bruk. Anleggsveger bør anlegges slik at de 

ikke gi permanente terrenginngrep.  

• I rigg- og marksikringsplanen bør det gis 

detaljerte føringer for masseflytting for å sikre en 

god revegetering og unngå spredning av uønskede 

arter i anlegget. 

Naturmangfold • Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares. Der 

det ikke er mulig, vil vegetasjon bli reetablert.  

• Ved arbeider i elver og bekker vil bunnen bli målt 

inn og reetablert med egnede masser etter at 

arbeidene er avsluttet. 

• Tiltak mot spredning av svartelistede plantearter 

vil bli iverksatt. 

• Eventuelle forekomster av rødlistearter sikres. 

Kulturminner og kulturmiljø • Kulturminner og kulturmiljø og arealene rundt skal 

sikres og ivaretas i forhold til 

anleggsvirksomheten.  
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 Omklassifisering veger 

Det pågår en prosess med omklassifisering av dagens E6/E10 som ikke inngår i reguleringsplan for ny 

E6/E10-trasé. Forslag til omklassifiseringstiltak omtales ikke i reguleringsplanen, men vil være en 

diskusjon mellom den enkelte kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Vegdirektoratet gjør det endelige vedtaket om omklassifisering. 

 

 Grunnerverv 

Vedtatt reguleringsplan er et juridisk dokument som danner grunnlag for erverv av nødvendig grunn og 

rettigheter for å gjennomføre planen. Dersom det ikke oppnås frivillige avtaler, kan grunn og 

rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse). Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen i 

medhold av plan og bygningslovens §16-2, eller av Statens vegvesen i medhold av Veglovens §50. 

Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen avståelse blir fastlagt ved rettslig skjønn. 

Areal som erverves til vegformål skal normalt følge formålsgrensene i reguleringskartet. Av ulike 

årsaker kan det være praktisk og nødvendig at de nye eiendomsgrensene avviker noe fra 

formålsgrensene i planen. Arealbehovet kan bli mindre enn formålsgrensene viser, eksempelvis kan 

skråningsutslagene bli mindre enn antatt. Eventuelt areal som ikke blir brukt til vegformål vil ikke bli 

ervervet, og skal gå tilbake til opprinnelig formål. 
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 Sammendrag av innspill 

Merknader og innspill med kommentarer i forbindelse med offentlig ettersyn og varsel om oppstart og 

av detaljreguleringsplan for E6 Stormyra - Bjerkvik. 

Det er kommet inn 11 merknader og innspill til varsel om oppstart. Merknadene er kort sammenfattet 

og kommentert i dette kapittelet. 

1. Fylkesmannen i Nordland – 14.12.2015 

2. Sametinget – 3.11.2015 / 10.4.2015 

3. Bjerkvik Arbeiderlag 03.03.2016 

4. Karin Rognmo Mellem mfl. 13.03.2016 

5. Fylkesmannen i Nordland II – 21.03.2016 

6. Roar Langseth – 29.03.2016 

7. Nordland fylkeskommune – 12.4.2016 

8. NVE – 17.03.2016 

9. Forsvarsbygg – 29.3.2016 

10. Viktor Jakobsen – 23.3.2016 

11. Medby næringspark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merknad / Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Nordland  

Påpeker at planområdet ligg i Geilas reinbeitedistrikt, og varsel bes også sendt til 
Fylkesmannen i Troms 

Planprogram og varsel om oppstart ble sendt 17.02.2016 til Gielas reinbeitedistrikt, samt Fylkesmannen i 
Troms, 18.02.2016. 
 

Fylkesmannen i 
Nordland II  

Miljøfaglige merknader; kunnskapsbasene for naturmiljø avdekker ikke utvalgte, 
truede eller andre registrerte naturtyper innenfor planområdet. FM bifaller at 
undersøkelser av arter og naturtyper langs veglinja, og da spesielt i de nevnte 
skogsliene på hver side av tunnelpåhuggene. Er enig i vegvesenets vurdering om 
at eventuelle forekomster svartelistede arter bør fjernes og spredning bør hindres. 
Den nær truede gulspurven registrert hekkende ved Linstrand. Fjellvåk er fra 
tidligere kjent hekkende i Moltforrbakkanområdet. Ber om at de mindre elvene 
som blir berørt av traséen søkes ivaretatt. 
 
Landskap: Viser til landskapskartlegging for Nordland og at deler av planområdet 
ligger i sjelden landskapstype i Nordland og at dette søkes hensynstatt. 
 
Reindrift: Planområdet berører vinterbeiter, samt trekkveier over E6 i Øyjord-
området. Anser området rundt Stormyra som den delen av prosjektet som vil 
skape mest utfordringer i forhold til reindriftsnæringens beitebruk. Det forutsettes 
at vegvesenet tar spesiell hensyn til trekkveier og tilrettelegger for en framtidig 
bruk av disse. Prosjektet bør se til kommunes arealplan i vurdering av 
deponiområder. Det forutsettes at det opprettes og holdes tett dialog med berørte 
reinbeitedistrikt. 
 
Landbruksfaglige merknader: Fylkesmannen anbefaler at landbruk inklusiv 
jordvern blir eget hovedtema i utredningen, Naturresurser. Utredningen bør blant 
annet beskrive: Areal dyrka jord og dyrkbar jord som blir omdisponert (daa). 
Faktisk drift på arealene som eventuelt blir berørt. Dersom det er utmarksbeite i 
området, bør bruken og konsekvensene for denne beskrives. Fylkesmannen vil 

Tatt til orientering, miljøfaglige merknader er ivaretatt i planforslaget så langt det er hensiktsmessig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering, landskapsfaglige merknader er ivaretatt i planforslaget så langt det er hensiktsmessig. 
 
 
Tatt til orientering, reindriftsfaglige merknader er ivaretatt i planforslaget så langt det er hensiktsmessig.  
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering, landbruksfaglige er ivarett i planforslaget så langt det er hensiktsmessig.  
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særlig legge vekt på at tiltakshaver har vurdert og synliggjort de jordbruksmessige 
konsekvensene. 
 
Statens vegvesen bør unngå å legge midlertidige og varige deponi, samt 
riggområder på dyrka jord. 
 
Områdene rundt Medby og Elvegården avsatt til LNFR-formål med hensynssone 
landbruk. Fylkesmannen vil derfor allerede nå påpeke at det er viktig at ny 
trasé/utbedring i dette området ikke gir store inngrep i jordbruksområdet.  
 
Vi anbefaler at Statens vegvesen tar kontakt med Landbruks- og 
reindriftsavdelinga hos Fylkesmannen for en vurdering av planforslaget før den 
legges ut på offentlig ettersyn 
 
 
Ber om at denne planens sosifil, kart som pdf og lenke til plandokument blir sendt 
til plannordland@kartverket.no ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn. 
 

 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 
Tatt til orientering 
 
 
 

Sametinget  Ingen spesielle merknader. Viser til behov for befaring i feltsesongen 2016 Tatt til orientering 
NVE Vassdrag: Det må tas hensyn til vassdragsmiljø inkludert fisk i planarbeidet. Det 

er også viktig at krysninger (bru, kulvert eller stikkrenner) planlegges på en slik 
måte at både sikkerhet og miljø ivaretas. NVE ber om at midlertidige tiltak i 
utbyggingsfasen også skal utredes og kartfestes, for eksempel midlertidige 
kryssinger av vassdrag og massedeponier. 
 
Flom- og skredfare: NVE forutsetter at flom- og skredfaren er tema som skal 
vurderes nærmere i planprosessen. 
 
Grunnforhold: Deler av planområdet kan bestå av hav- og fjordavsetninger. 
Minner om at ved nybygging eller utvidelse av veg hvor det er påvist kvikkleire, 
skal kvikkleiresonen avgrenses og områdestabilitet vurderes. 

Ivaretatt i planforslag. 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i planforslag. 
 
 
Ivaretatt planforslag. 
 
 
 

Forsvarsbygg  Forsvarsanlegg ved Hamnvikhøyden: Det må til enhver tid være sikker adkomst 
til anlegget. Det aksepteres ikke at inngangen til anlegget blir stengt under 
byggeperioden av brua, evt. med unntak av korte tidsrom som på forhånd er 
avtalt med Forsvaret og koordinert med deres aktivitet. Drift av ny E6 
(snøbrøyting) må ikke komme i konflikt med adkomst til fjellanlegg. 
 
Adkomst til Forsvarsanlegg ved Hamnvikhøyden og kaianlegg i Hamnvik: 
Adkomstvegen til Forsvarsanlegget ved Hamnvikhøyden og kaianlegget i 
Hamnvik må til enhver tid kunne holdes åpen. Ved etablering av evt. ny avkjørsel, 
må den utformes for å kunne håndtere store kjøretøyer. 
 
Adkomst til Elvegårdsmoen m/avkjørsel på eiendommen gnr./bnr. 21/3 (sør): 
Avkjørselen blir i mindre grad benyttet av Forsvaret og fungerer stort sett som 
avkjørsel til private eiendommer. I den grad den blir benyttet av Forsvaret er det 
med bruk av mindre kjøretøyer i øvelsessammenheng. 
 
Adkomst til Elvegårdsmoen m/avkjørsel nord for Medby elva: Vegen benyttes av 
Forsvaret og Medby næringspark. Det er ifbm regulering av Medby næringspark 

Tatt til orientering, ivaretatt i planforslag. 
 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i planforslag 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Ivaretatt i planforslag 
 
 
 
 
Tatt til orientering. Ivaretatt i planforslag 
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akseptert fra Forsvarsbygg å flytte krysset lengre nord, med en vegforbindelse til 
Forsvarets veg.  
 
Ifbm planlegging av ny E6 ber Forsvarsbygg om at opprettes en dialog som 
involverer både Forsvarsbygg, Forsvaret, Medby næringspark og private 
grunneiere, for om mulig å finne en løsning som kan aksepteres av alle parter. 
 
Adkomst til Elvegårdsmoen m/avkjørsel sør for Elvegårdselva: Denne adkomsten 
fungerer som hoved adkomst til Elvegårdsmoen, Det er imidlertid ikke ønskelig at 
trafikken som er beskrevet i punktet ovenfor blir flyttet hit. Det vil kunne medføre 
for mye tung trafikk forbi administrasjonen til HV, BTV og de boligene som ligger i 
det området. 
 
Parsell av eiendommen gnr./bnr. 19/5 med beliggenhet i strandsonen: Helt i 
strandsonen er Forsvarsbygg hjemmelshaver til en parsell av eiendommen 
gnr./bnr. 19/5, som i dag benyttes av Narvik VAR. Parsellen blir sporadisk 
benyttet i forbindelse med øvingsaktivitet fra sjøsiden. Dette er en type aktivitet 
som Forsvaret også ønsker tilgang til i fremtiden. 
 
Kabler: I området kan det være flere nedgravde kabler. Disse må evt. påvises av 
Forsvaret før gravearbeider kan iverksettes. 

 
 
 
Det er etablert dialog med Forsvarsbygg. Det er funnet løsinger som ivaretar interesseparter så langt det er 
hensikstmessig. 
 
 
 
Tatt til orientering. Ivaretatt i planforslag 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering.  Vegen  blir liggende i strandsone over denne eiendommen. Ikke ivaretatt i planforslag. 
Denne aktiviten må evt flyttes. 
 
 
 
Dette vil utføres på byggeplan og omfattes ikke av denne planprosessen. 
 
 

Nordland 
fylkeskommune  

Viser til Fylkesplan for Nordland punkt 8.2 By- og tettstedsutvikling. I de 
arealpolitiske retningslinjene punkt 8.2 er det lagt stor vekt på fortetting i 
utbygging som ivaretar god funksjonsblanding og stedets karakter, tilrettelegging 
for økt kollektivbruk, tilrettelegging for gående og syklende, og boligbygging som 
vektlegger god tilgjengelighet til nærturområder. 
 
Viser til Fylkesplan for Nordland punkt 8.3. Naturressurser, kulturminner og 
landskap.  

Det skal tas hensyn til landskap, naturmangfold, friluftslivsområder, vernede 
vassdrag, kulturminner og kulturmiljø, disponering av dyrket jord, vilt og 
innlandsfisk, vannkvalitet, lokalisering av nye boliger og fritidsboliger i form av 
fortetting, ivaretakelse av villmarkspregede naturområder (INON) og tiltak knyttet 
til påkjørsel av vilt og rein. 

 
Viser til Fylkesplan for Nordland punkt 8.6. Klima og klimatilpasning. Det skal 
innarbeides tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og styrke 
tilpasningsevnen til et endret klima. 
 
NFK bemerker på generelt grunnlag, at det skal legges opp til medvirkning i tråd 
med PBL, samt at de viser til naturmangfoldslovens §7 om prinsipper for offentlig 
beslutningstaking og forvaltningsplan for vannforvaltning i Nordland. 
 
 
I den grad det kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, bør det det så langt som 
mulig innhentes relevant kunnskap. 
 
 
Ber om at Landskapskartlegging av Nordland og friluftskartlegging (tilgjengelig på 
Nordatlas) legges til grunn for konsekvensutredninger for disse tema. 
 

Ivaretatt i planforslaget så langt det er hensiktsmessig 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i planforslaget så langt det er hensiktsmessig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivaretas i planforslaget så langt det er hensiktsmessig 
 
 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget er oppdaterert der dette har vært hensiktsmessig for konsekvensutredningene 
 
 
 
Ivaretatt i den videre planforslaget 
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Ber om at informasjon om karakteriseringen for de vannforekomstene som kan bli 
berørt av ny planområdet innhentes (www.vannnett.no/saksbehandler) og 
hensyntas i den videre planlegging. 
 

Ivaretatt i den videre planforslaget 
 
 
 
 

Bjerkvik Arbeiderlag Bjerkvik arbeiderlag vil derfor foreslå at det etableres døgnhvileplasser i 
sammenheng med den vegstasjon Statens vegvesen nå bygger på Stormyra. 
Døgnhvileplassen vil da være strategisk gunstig plassert i forhold til trafikken og 
uten sjenanse for etablert bebyggelse. Alternativt bør Herjangshøgda vurderes. 

Tas ikke til følge. Statens vegvesen ivaretar etablering av døgnhvileplasser i egen planprosess. Tidligere 
plassering på Dybfestjordet utgår. 

Medby næringspark Eksisterende adkomst til Medby næringspark (tidligere Medby leir) nord for brua 
til Medby elva benyttes i dag av de aktørene som allerede har etablert seg i 
næringsparken eller som er i ferd med å etablere seg der. Forsvarsbygg har gitt 
Medby Næringspark tinglyst rett til å bruke denne 
 
Medby Næringspark har, etter innspill fra Statens vegvesen på varslet oppstart av 
reguleringsarbeidet for næringsparken, avklart med Forsvarsbygg at det er OK å 
flytte avkjørselen litt lengre nord mot at eksisterende adkomst saneres. Vårt 
reguleringsplanarbeid er i midlertid satt på vent, etter avtale med Statens 
vegvesen, for å avvente nødvendige avklaringer om ny E6 trasse. 
 
 
 
 
Valg av ny trasse for E6 så vil påvirke valg av løsning for adkomst til 
næringsparken som må ivaretas. Fra Medby Næringspark sin side er det derfor 
ønskelig at det i denne sammenhengen opprettes en dialog som involverer både 
Forsvarsbygg, Forsvaret, Medby Næringspark og beboerne for om mulig å finne 
en løsning som kan aksepteres av alle parter. 

Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Atkomst til Medby Næringspark, beboerer og Forsvaret er ivaretatt. 
 
 
 
 
 

Viktor Jakobsen Det går en skogsveg fra innmarka til Skavåsmyra, vegen går gjennom Glugget og 
brukes av flere rettighetshavere.  
Ber om at det tas hensyn til skogen da denne er kultivert over lengre tid. 
Ber om at lagringsplass ved Vedberget beholdes. 
Har behov for å nå skogen på begge sider av vegen. 
Ønsker å anvise plass for slangegjennomføring. 
Da knausene på sørvestsiden av myra (23/7) skjermer mot sterk vind bes disse 
beholdes. 
Avrenning av vegen må ikke forurense drikkevannskilde 

Tatt til orientering. Skogsvei er ivaretatt i planen. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vil utføres på byggeplan og omfattes ikke av denne planprosessen. 
 

Karin Rognmo 
Mellem mfl 

Adkomst til eiendommen, både ovenfor og nedenfor ny veg. Hvis det ikke tillates 
avkjørsler fra ny veg, kan løsningen være underganger og evt. skogsveg i 
skråningsfot. 
 
Vann: Flere hytter har i dag vann fra Øyjord-Seines vannverk, vannledninga som 
går fra Per Rasmussenelv til Øyjord, omtrent i vegtraséèn, påkobling ca ved profil 
400. Og eiendommen vår har 2 privat brønner, også i området rundt profil 400. 
 
Det bør lages en tilknytningsveg fra Seines og opp til ny veg, kanskje etter 
dagens E6/E10 opp gjennom skjæringen med tilknytning inn på rundkjøringen? 
 
Ved kontrollstasjon er det etablert busslomme.  

Tatt til orientering. Adkomster til eiendommer og området over ny veg, samt driftsveger er ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
 
Dette vil utføres på byggeplan og omfattes ikke av denne planprosessen. 
 
 
 
Tilknytning lokalveg er inkludert i planarbeidet, og skal være fra rundkjøringen på Stormyra. 
 
 
Det er ikke regulert bussholdeplasser langs eksisternde da det ikke er avklart hvor en evt vil ha busstopp her 
i fremtiden.  
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Det bør etableres trafikksikkert busslomme/skur ved kryss fra Seines mot Øyjord, 
der bussen vanligvis stopper. I alle fall så lenge det ikke er forsvarlig å gå langs 
E6/E10 opp til det nye buss-stoppet. 
 

Roar Langseth Ber om at det tas inn i planprogrammet at ny hastighet settes til maks 50 km/t på 
eksisterende veg. 
 
 
Har tegnet et forslag til ny tur –adkomst med parkering til Lillevannet 

Vegklasse for eksisterende E6 er satt til Sa3 / U-Sa3 med fartsgrense 60 km/t iht til vegnormalen. 
Fartsgrensen kan skiltes ned til 50 km/t, men det avklares ikke gjennom reguleringsplanen. 
 
 
Det er satt av arealer til parkering i reguleringsplan for kotrollstasjonen på Stormyra. 

 

 

 


