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1.0 INNLEDNING 

Hålogalandsbrua er under bygging, mellom Orneshaugen og Stormyra på Øyjord. Prosjektet 

inneholder bro over Rombaksfjorden, veg over Øyjord og inkluderer bygging av nytt kryss/ 

rundkjøring Stormyra, som etter ferdigstilling blir der E6 møter E10. 

Dette planarbeidet er lokalisert til et område i tilknytning til koblingen mellom ny E6 og 

eksisterende E6/E10, og dette dokumentet utgjør forslag til planprogram for 

detaljregulering med konsekvensutredning for kontrollstasjon Stormyra. Etablering av 

kontrollstasjon stammer fra beslutning regionledermøte7/2014, datert 02.07.2014 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av kontrollstasjon for kjøretøy, 

mulighet for framtidig administrativt bygg, busstopp, samt å gjøre nødvendige justeringer av 

eksisterende reguleringsplan som følge av overgang fra T-kryss til rundkjøring der gamle E6 

møter ny E6 trasé fra Hålogalandsbrua.  

Det tas sikte på å kjøre en parallell behandling av reguleringsplan og byggesak. Dette betyr 

at prosjektering av tiltaket vil skje samtidig med utarbeidelse av plan og at illustrasjoner av 

bygninger og anlegg vil bli sendt ut på høring sammen med plansaken.  

Se www.vegvesen.no/e6ks.  

 

Planarbeider for ny E6 trasè videre fra Stormyra til Bjerkvik er også startet og kjøres som 

eget planprosjekt. 

 

Prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord er prosjekteier for alle prosjektene og har 

ansvaret for planlegging og bygging.  

 

Planprogrammet danner grunnlag for videre regulering og konsekvensutredninger. Formålet 

med en konsekvensutredning (KU) er å få fram de vesentlige konsekvensene som tiltaket vil 

medføre med hensyn til miljø og samfunn. Dette skal sikre at det tas hensyn til virkningene 

ved videre planlegging. 

  



Planprogram kontrollstasjon Stormyra 

3 
   

2.0 HVA ER ET PLANPROGRAM OG EN REGULERINGSPLAN 

2.1 Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-1, 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet utgjør første 

steg i arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for kontrollstasjon Stormyra. 

 

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser 

for den videre prosessen. I planprogrammet foreslås det hvilke tema og problemstillinger 

som bør løses i planarbeidet, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag. 

 

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til 

grupper som antas å bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og 

synspunkter på de ulike problemstillingene, medvirker i en tidlig fase.  

 

Endelig planprogram fastsettes av Narvik bystyre. Reguleringsplanen E6 kontrollstasjon 

Stormyra med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram.  
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2.2 Reguleringsplan med konsekvensutredning, KU 

I henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-2, skal det i planbeskrivelsen for reguleringsplaner 

som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, gis en særskilt vurdering og 

beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. En 

reguleringsplan med konsekvensutredning inneholder en skriftlig framstilling med 

beskrivelse av tiltak, utfordringer, kostnader og konsekvenser.  

 

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn slik at 

berørte parter og interesserte kan komme med merknader. Planen sendes også til statlige og 

fylkeskommunale instanser til uttalelse.  

 

Reguleringsplanen er det formelle grunnlaget for å få tillatelse til å bygge. Loven fastlegger 

at det skal foreligge godkjent reguleringsplan til grunn for alle større bygge- og 

anleggstiltak. En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende planbeskrivelse og 

bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for 

avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet (se også § 

12-, Plan – og bygningsloven). 

 

På bakgrunn av tiltaket og vurderinger gjort av Narvik kommune i etterkant av avholdt 

oppstartsmøte, skal reguleringen gjøres med konsekvensutredning i samsvar med Statens 

vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser», for følgende tema: 

 

 Naturressurser: Landbruk og reindrift 
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3.0 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

3.1 Planprosess og medvirkning 

Det er avholdt oppstartsmøte i saken den 04.09.2015 med Narvik kommune.  

Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges ut på www.vegvesen.no/e6ks. 

Planarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale og regionale myndigheter.  

Planarbeidet gir konkrete muligheter for medvirkning ved følgende tilfeller:  

 

1. Ved varsel om oppstart av regulering kontrollstasjon Stormyra, med KU og Planprogram. 

Dette varsel for nevnte elementer vil ligge til høring i 6 uker, der Statens vegvesen ber 

om innspill til planarbeidet. Innspill kan sendes inn til oppgitt adresse, og relevante 

innspill vil bli vurdert i planarbeidet.  

 

Innspill merkes:  15/224866 

Frist:  29.03.2016 

Adresse:   Statens vegvesen, Region Nord, Pb 1403, 8002 Bodø 

Mail:   firmapost-nord@vegvesen.no 

 

2. Planprogrammet bearbeides etter høringen og vedtas av Narvik bystyre.  

3. Informasjonsmøter etter behov, som annonseres og avholdes hos Statens vegvesen eller 

annet egnet lokale. Møter kan avholdes som arbeidsmøter eller rene informasjonsmøter. 

4. Forslag til reguleringsplan med KU sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I 

forbindelse med denne høringen og offentlig ettersyn vil det igjen bli avholdt 

informasjonsmøter der planforslaget med relevante dokumenter presenteres, og det 

informeres om at det er mulig å komme med merknader til planforslaget. 

5. Planforslaget vil etter høringen tillegges en merknadsbehandling, og eventuelle 

endringer inkluderes.  

6. Reguleringsplanen med KU, merknadsbehandling, bestemmelser og planbeskrivelse 

oversendes Narvik kommune for behandling. 

7. Reguleringsplanen fastsettes av Narvik bystyre. 

 

Statens vegvesen og kommunen har som målsetting å gi god informasjon om planarbeidet, 

slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og konsekvenser 

av disse. 

Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplan 

med konsekvensutredning og vil stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet, i 

samarbeid med Narvik kommune. Gjennom informasjonsarbeidet ønsker Statens vegvesen å 

oppnå lokal medvirkning i planarbeidet, blant allmenheten og i det politiske miljøet. 
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3.2 Fastsettelse av planprogram  

Gjennom høringen/offentlig ettersyn av planprogrammet forventes merknader til 

planprogrammet fra regionale myndigheter, kommunen, grunneiere og naboer, 

interesseorganisasjoner og andre. Merknadsbehandlingen skal vedlegges det endelige 

planprogrammet.  

 

På grunnlag av kommende høring og eventuelle merknader, kan endringer og presiseringer 

medtas i planprogrammet, før det oversendes Narvik kommune for vedtak. 
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4.0 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

4.1 Planområdet 

Planområdet er lokalisert på Øyjord i Narvik kommune – i krysset mellom Ny E6 over 

Hålogalandsbrua og eksisterende E6 via Rombaksbotn, se kartutsnitt nedenfor.   

 

Områdeavgrensing for planarbeidet fremgår av kartutsnitt nedenfor, der stiplet svart linje 

angir planområdet, og skraveringen angir tomten der tiltaket skal etableres. Endelig 

utforming og omfang av tomtearealet fastlegges i reguleringen, som vil avklare arealbehovet 

ifht svingbevegelser for større kjøretøy, plassering av kontrollstasjon og evt andre tilhørende 

bygg, samt oppstillingsplass for kjøretøy til kontroll og kjøretøy med kjøreforbud.  
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Det planlegges felles avkjørsel fra eksisterende E6/E10 cirka 50 meter øst for rundkjøring. 

Arealet vil alt vesentlig bli disponert til manøvreringsplass og oppstillingsplasser for større 

kjøretøy. Busstopp avgrenses fra oppstillingsplassen med et mindre grøntområde. Selve 

kontrollstasjonen vil ha et bebygd areal på cirka 350 m2. Det skal videre tilrettelegges for at 

det på kontrollstasjonsområdet avsettes areal til framtidig utvidelse av bygg for 

kontrollvirksomhet/vegformål med fasiliteter, for Statens vegvesen. 

Visualisering i figuren nedenfor viser tilsvarende kontrollstasjon som Statens vegvesen 

bygger på Kvenvikmoen. Dette for å gi et inntrykk av omfang og størrelse på 

kontrollstasjonen. Det bemerkes at arkitektonisk løsning kan variere, avhengig av videre 

prosjektering. Endelige tegninger vil følge planforslaget når det kommer på høring. 

 

 

Planprogrammet og kart over planområdet tilgjengelig for nærmere ettersyn på nettsiden.  
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Landskap: 

Planområdet ligger i et flatt myrområde omkranset av et småkupert skoglandskap.  

Myrområdet er grøftet / dyrket i sør. Myrområdet ligger cirka 35 moh. Vest for området 

finner vi et område med mange gårdsbruk (Seines).   

Kulturminner og kulturell verdi: 

I forbindelse med ny trase for E6 ble det gjennomført arkeologiske registreringer i området i 

år 2007. Det er ingen kjente og registrerte kulturminner i området. Det er heller ikke 

verneverdige bygninger, SEFRAK-bygg etc.   

Naturverdier: 

Av databaser vi har tilgang til er området ikke registrert som svært viktig/viktig 

naturområde. Området vest for planområdet (Seines) ut mot Herjangsfjorden, er imidlertid 

karakterisert som et svært viktig/ viktig naturområde. Tiltaket berører ikke dette 

naturområdet.   

Rekreasjon/friluftsliv: 

Det er ikke kjent at planområdet brukes direkte til rekreasjon/friluftsliv. Fjellområdet 

nordøst for planområdet er opplyst at benyttes en del til friluftsliv (fiskevann). Det opplyses 

om at det foregår en del parkering langs dagens veier i og utenfor planområdet i forhold til 

utfart til disse områdene. Ved dette tiltaket vil det være mulig å parkere på 

parkeringsplassen som tenkes etablert ved busslommen inne i planområdet.    

Naturressurser; landbruk, skogbruk og reindrift: 

Det ligger landbruksområder med fulldyrket jord vest for planområdet (Seines), og et mindre 

landbruksområde like øst for planområdet.  Skogen i selve planområdet er impediment eller 

lav bonitet. Det forekommer noe skog av middels bonitet nord for nåværende E6.  Disse 

arealene ligger utenfor planområdet. Hele Stormyra (planområdet) er karakterisert som 

dyrkbar jord.   

I følge NIBIO (Kilden.no) slippes det >500 lam pr år i området, og det beiter 0-25 sau i 

området (laveste kategori).  

Planområdet vil ikke direkte berøre dyrket mark eller skog av god bonitet.  Tiltaket kan ha 

konsekvenser for tilførselsveier / avkjørsler til skogsmark, beitemark eller andre 

landbruksinteresser.   

Området ligger i Gielas Reinbeitedistrikt. Området er karakterisert som seinvinterland.  Det 

er registrert trekkleier i området.  Vinterbeite er ofte angitt som en minimumsfaktor i forhold 

til reindriftsnæringen.  Temaet avklares nærmere  

Barns interesser: 

Tiltaket anses å ikke berøre barns interesser i vesentlig grad.   

Trafikale forhold: 

Hovedformålet med hele vegprosjektet ny E6 fra «Teknologibyen» til Bjerkvik er å legge til 

rette for en framtidsrettet vegløsning som ivaretar trafikksikkerhet og framkommelighet. 

Konkret i området skal dette arbeidet få regulert inn beslutningen som er tatt i forbindelse 
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med overgang fra ordinært T-kryss til rundkjøring der ny E6 og eksisterende E6/E10 kobles 

sammen.  I dette området skal det altså videre etableres bussholdeplass og kontrollstasjon 

for større kjøretøy. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Det løper en 132kv-linje nord-sør gjennom området.  Linjen eies av Statnett AS.  Det er flere 

lokale linjer i området.  Disse eies av Narvik Energinett as.  Det er ingen kommunale vann- 

og avløpsanlegg i området. 

Grunnforhold: 

Grunnforhold i området er vurdert i den vedtatte reguleringsplanen.  Området er fylt 

ut/fylles ut per tiden med sprengtsteinsmasser fra drivingen av tunnelen sørvest for 

planområdet. 

Samfunnsmessige forhold: 

Hensikten med tiltaket er å kunne utøve kontroll på større kjøretøy i ordnede former. Dette 

kan derigjennom bidra til å forhindre potensielle ulykker med de samfunnsøkonomiske 

besparelser det kan gi.  

 

 

4.2 Bakgrunn for planarbeidet 

Prosjektet har sin bakgrunn i vedtatt detaljreguleringsplan E6 Ornes – Stormyra 

(Hålogalandsbrua) og beslutning i regionledermøte7/2014, datert 02.07.2014 om etablering 

kontrollstasjon i området. 

 

4.3 Målsetting for prosjektet 

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

framtidsrettet vegløsning, som ivaretar trafikksikkerhet og framkommelighet. Målsettingen 

for dette tiltaket på Stormyra er å legge til rette for en kontrollstasjon for større kjøretøy, 

som derigjennom kan bidra til sikrere trafikk langs vegene. 

 

Effektmål 

 

 Etablere kontrollplass for store kjøretøy i krysset E6 / E10, Stormyra. 

 Redusere antall ulykker og øke opplevelsen av trygghet. 

 Forbedre trafikksikkerheten. 

 

Resultatmål 

 

 Legge til rette for kontroll av kjøretøy. 

 Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging 
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5.0 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

5.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt 

av Regjeringen 24.6.2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og 

bygningsloven og legges til grunn for Statens deltaking i planleggingen. Følgende 

forventninger er spesielt sentrale for dette planarbeidet, og sikrer at ulike særlover også må 

tas med i det videre utredningsarbeidet: 

 

 Regjeringen forventer at areal- og transportplanleggingen samordnes slik at behovet 

for transport reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer 

styrkes. Planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges.  

 Planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, 

kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. 

Prosjekter med stor negativ konsekvens for naturmangfold bør i utgangspunktet ikke 

gjennomføres, og nye traséer bør der det er mulig legges utenfor biologisk viktige 

områder og truet natur 

 Klimagassutslipp, luftforurensning og støy reduseres og forebygges, og at det tas 

hensyn til klimaendringer i planlegging av ny infrastruktur 

 Infrastruktur for kollektivtrafikken, gang- og sykkelvegnett og utbyggingsmønster 

vurderes i sammenheng for å øke tilgjengeligheten for alle brukere, og at 

planleggingen bidrar til et sammenhengende og universelt utformet gangnett 

 

5.2 Statlige planretningslinjer 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. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. 

 

I retningslinjen er følgende er av spesiell interesse for prosjektet: 

 

4.6 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må 

vektlegges i planleggingen. 

 

4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 

overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 

estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- 

og tettstedsutviklingen. 
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5.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd, presiseres barns rettigheter i planleggingen. 

Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 

informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse 

reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av planlegger, 

og tas inn i planforslagets planbeskrivelse.  

 

5.4 Nasjonal transportplan (NTP) 

Prosjektet er i tråd med målsetning i NTP, og bestilling fra Regionledermøte 07/2014.  

 

I NTP 2014-2023 er det fastsatt følgende hovedmål for transportpolitikken: 

 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften 

i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 

transportsektoren 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra 

til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 

miljøområdet 

 Et transportsystem som er universelt utformet 

 

 

5.5 Statens vegvesens arkitekturstrategi 

Planarbeidet forholder seg til Statens vegvesens arkitekturstrategi, der vegvesenet forplikter 

seg til å bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av virkemidlene for å skape helhetlige og 

framtidsrettede løsninger. 
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5.7 Planstatus for området 

Strekningen omfattes av Kommuneplanens arealdel 2005 – 2017, arkivsak 200101136, 

vedtatt 24.11.05, saksnummer 168/05, samt KDP Bjerkvik, planid 201002 (20.06.2013). 

Arealet som berøres av dette tiltaket (Stormyra) er i den i sin helhet avsatt til formål LNF-

område, se kartutsnitt nedenfor.  

 

Komité for plan og næring vedtok den 3. desember (sak 41/15) å legge forslag til ny arealdel 

av kommuneplanen 2016-2028 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 17. februar 

2016. I forslag til ny arealplan er deler av området foreslått avsatt til næringsformål, mens 

øvrige områder forslås avsatt til LNFR-områder.  

Følgende kommunedelplaner og reguleringsplaner gjelder for området: 

 Kommunedelplan E6 Ornes-Stormyra, vedtatt 21.03.2006.   

 E6 Hålogalandsbrua, detaljert Reguleringsplan E6 Ornes-Stormyra vedtatt 29.05.2008 og 

23.02.2012.   
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan fremgår av kartutsnittet nedenfor. 

 

Området som berøres av tiltaket er i reguleringsplanen avsatt til følgende formål:  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn 

- Kollektivholdeplass 

 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

- Naturformål LNFRN 

 Faresoner 

- Høyspentanlegg 
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6.0 Tema som skal Konsekvensutredes  

 

6.1 KU-tema 

På bakgrunn av Narvik kommunes vurdering av tiltaket opp mot Forskrift om 

konsekvensutredninger skal reguleringen gjøres med konsekvensutredning i samsvar med 

forskriften og Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser», for følgende tema: 

 

 Naturressurser; Landbruk og Reindrift 

  

6.2 Metode 

Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning av 1. januar 

2015, samt Statens vegvesen håndbok V712 “Konsekvensanalyser”.  

 

De aktuelle KU-tema utredes etter følgende struktur:  

 

 Områdets verdi: Vurderes på en tredelt skala; liten-middels-stor. 

 Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra «Meget stort negativt» til «Meget stort 

positivt». 

 Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstema sammenholdes områdets verdi og 

tiltakets omfang, jmf «Konsekvensvifta» i håndbok V712. 

 

 

Alle konsekvenser sammenstilles i en samlet vurdering. Her vil også tema som bearbeides i 

«Virkninger av planforslaget» inngå i helhetsvurderingen. Eventuelle avbøtende tiltak 

vurderes og foreslås, og anleggsperioden skal også omtales. 
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6.3 Tema som skal konsekvensutredes 

Naturressurser 

Naturressurser er i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser definert på 

følgende måte: «Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 

fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet 

omhandler blant annet landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser 

som ressurser». Reindrift og landbruk er temaer som skal konsekvensutredes ifbm 

forestående regulering. 

Landbruk 

Deler av planområdet berører dyrkbar mark, beitemark og mulig utnyttbar skog. 

Utredningen skal belyse hvordan tiltaket påvirker landbruksinteresser i området sett i 

forhold til 0-alternativet (ingen etablering av kontrollstasjon, etc.). 

Reindrift 

Etablering av tiltaket vil kunne ha innvirkning på reindrift i området. Utredningen skal belyse 

hvordan tiltaket påvirker reindriftsinteresser i området sett i forhold til 0-alternativet (ingen 

etablering av kontrollstasjon, etc.). 

 

6.4 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Etter plan- og bygningsloven skal all planlegging etter loven fremme samfunnssikkert (§ 3-

1) ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 

materielle verdier med mer. Det må utarbeides en ROS-analyse som viser hvordan en 

ivaretar samfunnssikkerheten i planen. ROS-analysen gjennomføres med basis i DSBs 

veileder for kartlegging av risiko- og sårbarhet. Arbeidet baseres på sjekklister med oversikt 

over mulige uønskede hendelser og situasjoner. Mulige hendelser og sannsynligheten for at 

de skal inntreffe vurderes. Aktuelle tiltak for å unngå uønskede hendelser beskrives. 

 

6.5 Andre tema som skal behandles i planbeskrivelsen og planarbeidet 

Tekniske anlegg 

Tiltakets strømforsyning, vannforsyning og avløpsanlegg skal prosjekteres i planfasen. 
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