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SAMMENDRAG 
 
Statens vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 9-4 utarbeidet forslag til 
reguleringsplan for riksveg 80 på strekningen Sandvika  –  Sagelva i Fauske og Bodø kommuner. 
Planarbeidet er gjort etter avtale med og i samråd med kommunene.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av den ulykkesbelastede vegstrekningen. 
Planstrekningens lengde er ca. 5,7 km, hvorav ca. 4,6 km ligger i Fauske kommune og ca. 1,1 km i 
Bodø kommune. 
 
Riksvegen ligger sammen med jernbanen i den smale sonen mellom fjell og fjord. Det er derfor lite 
rom for større omlegginger av trasèen.  Tunnelløsninger forbi Sagelva og Kistrand er vurdert, men 
funnet for kostbart. 
 
Langs hele planstrekningen finnes det hyttebebyggelse i varierende avstand fra vegen. Dette fører til 
at flere hytter, men også et bebodd bolighus og et ubebodd bolighus på Kistrand kommer i konflikt 
med planforslaget, og må innløses.  
 
Trafikkfarlige avkjørsler og parkeringslommer foreslås sanert, og erstattet med mer trafikksikre 
parkeringsplasser. Fra disse parkeringsplassene foreslås det bygget gangstier i terrenget slik at 
ferdsel til fots på riksvegen kan begrenses. Gangbruer over riksveg og jernbane foreslås bygget på 
hensiktsmessige steder for å sørge for sikker adkomst til hytter, naust og sjøen. 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1: Planstrekningen Sandvika  - Sagelva 
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1 INNLEDNING 

1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold 
 
Forut for reguleringsplanprosessen ble det kjørt en høringsrunde med sentrale offentlige fagetater om 
behovet for konsekvensutredning (KU). Høringen viste at ingen av høringsetatene krevde KU. KU-
saken ble deretter behandlet administrativt i begge kommunene. 
 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 
9-4, og etter avtale med Fauske og Bodø kommuner. Statens vegvesen er ansvarlig for 
saksbehandling av planforslaget fram til oversendelse til kommunene for vedtak. 
 
Før reguleringsplanarbeidet offisielt ble startet, ble det gjennomført en høringsprosess hvor 
spørsmålet om behov for konsekvensutredning (KU) ble undersøkt. Følgende instanser ble forespurt: 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Jernbaneverket, Forsvaret, Sametinget og 
reindriftsforvaltningen. Ingen krevde KU. 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1 annonsert i 
lokalavisene Saltenposten og Avisa Nordland i juli 2007. 
 
Åpent informasjonsmøte i planleggingsprosessen ble holdt 25. september 2007 på 
Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31. 
 
Utlegging til offentlig ettersyn er kunngjort i lokalavisene. Grunneiere og rettighetshavere vil så langt 
det er mulig, få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige 
instanser. 
 
Planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 21. april – 26. mai 2008 på følgende steder: 
 

• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset 8200 FAUSKE 
• Bodø kommune, servicetorget herredshuset 
• Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ 
• Internett: www.vegvesen.no/saltenpakken/ 
 

Åpent orienteringsmøte ble holdt 14. mai 2008. 
 
Statens vegvesen har mottatt og foretatt formell planbehandling av innkomne merknader. Det er 
utarbeidet et eget merknadshefte. 
 
Planforslaget sendes til Bodø og Fauske kommuner for politisk behandling og endelig vedtak. 
 
Kommunenes vedtak kan påklages. 
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                                                                                 Fig. 2: Skjematisk framstilling av planprosessen 
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Reguleringsplanforslaget består av følgende deler: 
 

• Teksthefte, planforslag til politisk behandling i A4 format datert april 2009. Inneholder 
planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser og reguleringsplantegninger R101 – R108. 
 

• Illustrasjonshefte i A3 format datert april 2009. Inneholder oversiktstegning, plan- og 
profiltegninger, normalprofiler, støysonekart for planlagt veg og beregnet støy ved fasader for 
eksisterende og planlagt riksveg.  

 
• Merknadshefte i A4 format datert april 2009. Inneholder Statens vegvesen sin behandling av 

alle innkomne merknader. Alle merknadene er vedlagt.  
 

Reguleringsplankartene er tegnet med skravur ihht. Norm i veileder T 1381 fra 
Miljøverndepartementet. 
                                                                                  
Planarbeidet er organisert slik: 
 
Prosjektgruppe: 
 

• Roar Andersen, prosjektleder 
• Arild Hegreberg, plankoordinator Vegpakke Salten 
• Arild Sleipnes, geoteknikk 
• Bjarne Barthel, grunnerverv 
• Silje Myhre Amundsen, landskapsarkitekt 
• Lars Petter Kaski, planlegger 

 
Jan-Erik Johansen er kontaktperson i Fauske kommune. 
 
Kristin Aspelund er kontaktperson i Bodø kommune. 
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1.2 Planområdet 
 
Planområdet ligger i randsonen mellom fjell og fjord. Landskapsrommet avgrenses visuelt av 
Kistrandfjellet i nord og åpnes visuelt mot Valnesfjorden i sør. Markante åsrygger deler landskapet inn 
i mindre delområder, og stedvis er topografien bratt. De kuperte dalsidene er skogkledte nederst, og 
går i høyereliggende strøk over tregrensa. Mot Kistranda flater terrenget ut og oppleves mer 
oversiktelig.  
 

 
 
Figur 3: Oversiktskart  
 
Planområdet har en nokså spredt bebyggelse fordelt langs hele vegstrekningen. Bebyggelsen er 
hovedsakelig preget av hytter og naust, men her finnes også noen eneboliger og gårdstun. 
Bebyggelsesmønsteret følger i hovedtrekk vegens kurvatur, og ligger i varierende avstand fra veglinje. 
Jernbane ligger i all hovedsak med nærføring til strandlinjen, og bidrar til en forsterket barrierevirkning. 
På oddene på nedside av veg og jernbane finnes mye naustbebyggelse, og flere idylliske 
sandstrender og svaberg ligger avskjermet til.  
 
Dagens veglinje følger i stor grad de overordnede landskapsformene. Sideterrenget er stedvis bratt, 
noe som resulterer i høye skjæringer ut mot veg. 
 
Planstrekningen er ca. 5,7 km lang, denne fordeler seg med ca. 1,1 km i Bodø kommune og ca. 4,6 
km i Fauske kommune. 
 

 
 
Figur 4: Planområdet. 
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Figur 5: Dagens veg ligger i sone mellom fjord og fjell. 
 
  

1.3 Problemstilling 
 
Den ca. 5,7 km lange strekningen av riksveg 80 mellom Sandvika og Sagelva har dårlig kurvatur. 
Vegen bærer preg av å ligge i vanskelig terreng med fjellet på den ene siden og jernbanen/sjøen på 
den andre siden. Langs hele strekningen ligger det mange hytter, de fleste ligger på oversiden av 
vegen. På nedsiden av vegen ligger hytter både mellom veg og jernbane og på sjøsiden av jernbanen. 
I tillegg er det er stort antall naust i tilknytning til hytteeiendommene. Det er i liten grad tilrettelagt for 
parkering og adkomst til hytter og naust. Forholdene fører til mye ferdsel til fots langs veg og kryssing 
over veg/jernbane. Problemene er størst i vinterhalvåret når det ligger mye snø. 
 
 
 

 
 
Figur 6: Dårlig kurvatur og mangelfulle grøfter på strekningen 
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På oversiden ligger vegen i skjæring stort sett hele strekningen og det er smale eller manglende 
grøfter. Dette fører til dårlig drenering, dårlig plass til snøopplag og dårlig sikt langs vegen.   
 
I siste tiårsperiode, 1998 – 2007, har det skjedd 15 politirapporterte personskadeulykker på 
planstrekningen. I disse har 4 mennesker omkommet, og 28 lettere skadd. Hele 11 av ulykkene, 
inkludert de 4 dødsulykkene, har skjedd i løpet av siste fireårsperiode. Vanligste ulykkestype er 
utforkjøringsulykker med en andel på 40 %, og møteulykker med en andel på 33 %. 
Ulykkesfrekvensen (antall ulykker pr. mill. kjøretøypasseringer) for siste fireårsperiode er 0,53. Dette 
er om lag 3 ganger høyere enn normalt for tilsvarende veger. Ulykkesfrekvens for de siste 10 år er 
0,32. 
 
 
 

1.4 Formål med planen  
 
Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av den ulykkesbelastede strekningen av riksveg 
80 på mellom Sandvika og Sagelva. Total lengde ca. 5,7 km.     
 
Planen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig i forbindelse med bygging av vegen, og avklare 
framtidig arealbruk i planområdet. 
 
Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak 
Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. Vedtatt reguleringsplan 
gir også hjemmel for å erverve grunn for gjennomføring av tiltaket. 
 
Gjennom reguleringsplanprosessen i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser skal man 
også gjennom informasjon og medvirkning sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har 
mulighet til å ivareta sine egne interesser. 
 
 
 

1.5 Forhold til andre planer 

1.5.1 Kommuneplaner 
I kommuneplanenes arealdel for Fauske kommune er områdene langs rv. 80 på planstrekningen 
avsatt til nåværende fritidsbebyggelse H 1 og til LNF område med byggeforbud. 
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Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  Fauske kommune. 
 
For Bodø kommune er området avsatt til nåværende fritidsbebyggelse H1 og LNF. 
 
 

 
 
Figur 8: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel Bodø kommmune 
 
Det er ikke laget kommunedelplan for rv. 80 på planstrekningen.  
 
I forkant av reguleringsplanen ble det gjennomført en høringsprosess hvor spørsmålet om behov for 
konsekvensutredning (KU) ble undersøkt. Følgende instanser ble forespurt: Fylkesmannen i Nordland, 
Nordland fylkeskommune, Jernbaneverket, Forsvaret, Sametinget og reindriftsforvaltningen. Ingen av 
instansene krevde KU. 
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1.5.2 Reguleringsplan  
 
Reguleringsplan for Kistrand. 
Privat reguleringsplan er under utarbeidelse. Planområdet ligger ved rv. 80  øst for kommunegrensa til 
Bodø. Arealet er på ca. 1200 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 
boliger og hytter, med tilhørende avkjørsel og parkering. 
 
Reguleringsplanen grenser opp til reguleringsplanforslaget for rv. 80, og vi har avsatt areal til eventuell 
kanalisering av det planlagte krysset på Kistrand. 
 
Reguleringsplan for Sandvika – Kistrandfjellet.  
Privat reguleringsplan er under utarbeidelse. Planområdet ligger langs rv. 80 på strekningen Sandvika 
– Nordvika og strekker seg deretter opp mot Kistrandfjellet. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for bygging av nye hytter og fritidsleiligheter, skianlegg og tilhørende parkering og adkomst. 
 
Deler av reguleringsplanen grenser opp til reguleringsplanforslaget for ny rv. 80. Aktiviteten det legges 
opp til i reguleringsplanen vil kreve kanalisert kryss. Det er ikke regulert inn noe slikt kryss i planen for 
rv. 80. 
 
Planforslaget for rv. 80 kommer etter det vi erfarer ikke i konflikt med annen planlegging i området. 
 
 

1.6 Forkastede løsninger.  

1.6.1 Tunnelløsninger i Sagelva og Kistrand 
Det er i planprosessen kommet fram forslag fra berørte grunneiere i Sagelva og Kistrand om å legge 
riksvegen i tunnel av miljømessige årsaker og for å unngå konflikt med bebyggelse. Vi har gjort en 
grov vurdering av disse forslagene. 
 
Både ved Sagelva og ved Kistrand vil tunnel sannsynligvis bli ca. 1 200 m lang, samlet tunnellengde 
vil da bli ca. 2 400 m. Tunnelene vil utvilsomt føre til bedre miljømessige forhold for mange, men de vil 
også medføre innløsning av hytter og bolighus som ellers ikke vil bli berørt av planene.  
 
Byggekostnadene for tunnel blir sannsynligvis over dobbelt så høye som veg i dagen. Drifts- og 
vedlikeholdskostnadene for tunneler av denne lengde er normalt ca. det 3-dobbelte av veg i dagen. 
 
Kostnadene gjør at tunnelløsningene anses som uaktuelle. 
 

 
 
Figur 9: Tunnel rv. 80 forbi Sagelva. Kryss til lokalveg i vest. 
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Figur 10: Tunnel rv. 80 forbi Kistrand. Kryss til lokalveg i øst med to alternative løsninger. 
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2 PLANBESKRIVELSE 
 

2.1 Standardvalg 
 

 
 
Figur 11: Tverrprofilet. 
 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på planstrekningen ligger i 2008 på ca. 3000 kjt. Prognoser viser en ÅDT på 
3900 kjøretøy i prognoseåret 2035.  
 
Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse S4, stamveger og andre hovedveger med ÅDT 4000-
8000 kjt. Totalbredden på vegen er på 10,0 m, kjørefeltbredden er 3,5 m og skulderbredden er 1,0 m. 
Kjørefeltene skilles med et midtfelt som avgrenses av to linjer med en avstand på 1,0 m.  
 
 
 
De viktigste geometriske minstekrav for denne dimensjoneringsklassen: 
• Minste horisontalradius: 275 m 
• Minste vertikalradius i høgbrekk: 4200 m  
• Minste vertikalradius i lavbrekk: 2100 m  
• Maksimal stigning: 6 % 
 

 
 
Figur 12: Ekkel kurve på dagens riksveg. Ny riksveg vil følge kurvaturen på jernbanen 
 
 



Forslag til reguleringsplan for rv. 80 Sandvika – Sagelva                                                                                                                    April 2009 

 

 15

2.2 Kryss og avkjørsler 
 
Veger i denne klassen skal være avkjørselsfrie. Vegen kan ha kryss i form av T-kryss, rundkjøring 
eller planskilte kryss. 
 
Vegdirektoratet har gitt dispensasjon til restriktiv bruk av avkjørsler. 
 
På Kistrand foreslås det en ca. 1200 m lang omlegging av riksvegen. Den gamle vegsløyfa blir da 
adkomstveg for boliger, hytter og naust i området. På grunn av stor ferdsel til dette området foreslås 
det at avkjørsel til dette området utformes som kryss. Dersom det blir en større utbygging av hyttefelt i 
området, kan det bli behov for kanalisert kryss med venstresvingfelt på riksvegen og dråpeøy i 
lokalvegen. 
 
I forbindelse med alle hytteeiendommene finnes det mange avkjørsler og små parkeringslommer. 
Felles for mange av disse er at de er trafikkfarlige på grunn av dårlig utforming og mangelfull sikt. 
Disse avkjørslene og parkeringslommene foreslås stengt og erstattet med større parkeringsplasser på 
steder med god sikt.  
 
 
 

2.3 Parkeringsplasser 
 
Følgende steder er det planlagt nye parkeringsplasser for videre adkomst til fots til hytter, naust og 
friluftsformål:  
 
 
Sted 
 

 
Avkjørsel profil nr. 

 
Parkeringsplass  

 
Antall parkeringsplasser  

 
Sagelva vest 

 
50 

 
Nyanlegg 

 
25 - 30 

 
Sagelva midt 

 
580 

 
Nyanlegg 

 
8 - 10 

 
Sagelva øst 

 
780 

 
Gammel vegsløyfe

 
15 - 20 

 
Ytter Djupdalen 

 
1 950 

 
Gammel vegsløyfe

 
15 - 20 

 
Kistrand 

 
2 910 

 
Gammel vegsløyfe 

 
Over 100 *) 

 
Dinesodden vest 

 
3 910 

 
Gammel vegsløyfe

 
15 - 20 

 
Lille Sandvika 

 
4 510 

 
Nyanlegg 

 
10 - 12 

 
Sandvika 

 
5 190 

 
Gammel vegsløyfe

 
15 - 20 

 
Kobbskjærodden 

 
5 550 

 
Nyanlegg 

 
10 - 12 

 
Figur 13: Nye parkeringsplasser 
 
*) Gammel vegsløyfe på Kistrand blir ca. 1 130 m lang. 
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2.4 Adkomst til hytter og naust 
 
Når de private avkjørslene og parkeringslommene blir stengt, henvises hytteeierne til å parkere på de 
nye parkeringsplassene. For mange hytteeiere betyr dette at det blir lenger veg å gå fra 
parkeringsplass til sin hytte. For å unngå at denne ferdselen skal skje på riksvegen, foreslår vi at det 
bygges grusede stier fra parkeringsplassene og ut i terrenget parallelt med riksvegen. Bredden på 
stiene foreslås til 1,0 – 1,5 m og stigningene bør ikke være for bratte. Stiene forutsettes å følge 
terrengformasjonene i stor grad. Mindre bekker og bløte partier krysses ved hjelp av enkel klopping. 
Riksveg og jernbane krysses ved hjelp av gangbruer.  
 
 
Sted/strekning 
 

 
Profil nr.  

 
Lengde ca.

 
Kommentar 

 
Sagelva vest 

 
110 - 370 

 
270 m 

 
Fra ny parkeringsplass 

 
Sagelva midt 

 
470 - 570 

 
100 m 

 
Fra ny parkeringsplass 

 
Kvalryggen nord 

 
1 970 - 2 210 

 
240 m 

 
Mellom parkeringsplass og vegsløyfe Kistrand

 
Kvalryggen sør 

 
2 080 - 2 290 

 
210 m 

 
Adkomst hytter sjøside jernbane og naust 

 
Langbergodden 

 
3 410 – 4 210 

 
800 m 

 
Fra vegsløyfe Kistrand til Dinesodden 

 
Lille Sandvika 

 
4 560 – 4 760 

 
200 m 

 
Fra ny parkeringsplass  

 
Kobbskjærodden vest 

 
5 480 – 5 520 

 
40 m 

 
Fra ny parkeringsplass og vestover 

 
Kobbskjærodden øst 

 
5 500 – 5 650 

 
100 m 

 
Fra ny parkeringsplass og østover 

    
    
    
 
Figur 14: Stier i terrenget 
 
Til sammen blir dette ca. 1 900 m stier. 
 
 

2.5 Eksisterende bygninger – forslag til innløsninger 
 
Flere bygninger, både hytter og bolighus, kommer i konflikt med forslaget til ny riksveg. Det kan enten 
være at bygningene blir direkte fysisk berørt av ny veg, eller at bygningene blir liggende nært opptil ny 
veg. I det første tilfellet vil resultatet selvfølgelig måtte bli innløsning. I det andre tilfellet kan det være 
rom for forhandlinger mellom utbygger og den enkelte eier. Forverret bomiljø og vanskelige 
adkomstforhold har vært avgjørende for vårt valg om å krysse ut flere av bygningene. 
 
I kartdelen er det satt kryss over alle de bygninger som må innløses, og de som etter vår og eiers 
oppfatning bør innløses. Totalt dreier det seg om 15 bygninger. Av disse er det 1 bebodd bolighus, 1 
bolighus som for tiden brukes til fritidsbolig, 12 hytter, 1 større uthus. På flere av eiendommene står 
det mindre uthus (boder, utedoer) som også må innløses. 
 
Det kan også bli aktuelt å innløse flere bygninger enn dem som er vist i planforslaget. 
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2.6 Bruer og konstruksjoner 
 
Lokale omlegginger/justeringer av vegen og at ny veg blir betydelig bredere, fører til behov for nye 
bruer og utvidelse av eksisterende bruer. Det blir behov for fire nye bruer på ny riksveg, og en til 
planskilt kjøreadkomst over ny riksveg og jernbane til båtutsettingsplass ved Kløftervollen, Kistrand.  
 
 
 
 
Bru 
 

 
 
Profil nr. 

 
 
Lengde ca.

 
 
Antall spenn
 

 
Sagbekken  

 
850 

 
30 m 

 
1 

 
Kløftervollen 1) 

 
3 185 

 
50 m 

 
3 

 
Mølnelva 

 
3 270 

 
20 m 

 
1 

 
Djupdalelva 

 
3 950 

 
30 m 

 
1 

 
Sandvikelva 

 
5 080 

 
20 m 

 
1 

 
1) Bru over ny riksveg og jernbanen for adkomst til naust og  
        båtutsettingsplass 

 
Figur 15: Nye bruer  
 
 
 
Gangbruer med bredde 2 m er forslått bygget følgende steder.  
 
 
Gangbru 
 

 
Profil 
nr.  

 
Lengde 
ca. bru 

 
Lengde ca. 
rampe/trapp 

 
Gangbru over 

 
Adkomst til 

 
 Sagelva vest 

 
  110 

 
    43 m 

 
      50 m 

 
Riksveg/jernbane

 
Friområde/hytte/naust

 
 Sagelva øst 

 
  770 

 
    12 m 

 
      Trapp 

 
     Jernbane 

 
       Hytte/naust 

 
  Kvalryggen 

 
 2 110 

 
    38 m 

 
      10 m 

 
Riksveg/jernbane

 
       Hytter/naust 

 
Langbergodden 

 
 3 550 

 
    40 m 

 
      Trapp 

 
Riksveg/jernbane

 
            Naust 

      
      
 
Figur 16: Gangbruer 
 

 
 

2.7  Kollektivtrafikk/busslommer 
 
På planstrekningen er det kun ved Kistrand det finnes fastboende. I tilknytning til kryssområdet her 
forslås det bygget en ensidig busslomme på nordsiden av riksvegen slik at av- og påstigende 
passasjerer ikke trenger å krysse vegen. Busslommen gir også gode snumuligheter for buss.  
 
Buss kan også benytte stopplommene som er planlagt langs riksvegen.    
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2.8  Grunnforhold 
 
Statens vegvesen, geo- og laboratorieseksjonen har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske 
vurderinger på planstrekningen, disse er samlet i rapport nr. 2007016450-23. 

 
I tillegg til de nye grunnundersøkelsene er det framskaffet opplysninger fra en rekke tidligere 
undersøkelser langs deler av parsellen som også er benyttet i de nye vurderingene. Det gjelder bla.a. 
grunnundersøkelser ved Kvalryggen, mellom profil 1925 og 1960. Disse undersøkelsene er framlagt i 
rapport W889A, nr. 1 datert 24. januar 1997. Disse undersøkelsene er i sin helhet tatt med i vår nye 
rapport. 
 
Høsten 2008 ble det utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger i forbindelse med 
utretting av kurven i Ytter Djupdalen, profil nr. 1 800 – 2 100. Resultatene er framlagt i geoteknisk 
rapport 2007/016450 – 108. 
 
Supplerende grunnundersøkelser ved Sagelva, Kistrand og Dinesodden er utført vinteren/våren 2009. 
Rapport foreligger ikke ennå. 
 
I henhold til NS 3480 og ut fra vurdering av skadekonsekvens og vanskelighetsgrad, er geoteknisk 
prosjektklasse satt til klasse 2. 
 
Det er utført sjøbunnskartlegging der dette er funnet nødvendig.  
 

2.9   Områder med rasfare 
 
Det er registrert to områder med rasfare på strekningen. Skredtype begge stedene er sørpeskred som 
kan utløses i perioder med mye snø og kraftig regn.  
 

• Sagelva, profil nr. 620 – 720. Normal veglengde som blir sperret av skred er 100 m. Det er ett 
løsneområde på dette skredpunktet. Løsneområdet er i fjellsiden 175 m over havet. 
Skredfrekvens 0,05. Ved mildvær og store nedbørsmengder skrer elva og sørpeskredet 
kommer på vegbanen. Høyden på skredmassene vil være mellom 0,5 – 1,0 m. 

 
• Ytre Kistrand, profil nr. 1 220 – 1 480. Normal veglengde som blir sperret av skred er 170 m. 

Det er ett løsneområde på dette skredpunktet 85 i fjellsiden 85 m over havet. Skredfrekvens er 
0,10. Ved mildvær og store nedbørsmengder skrer elva og sørpeskredet kommer på 
vegbanen. Høyden på skredmassene vil være 0,5 – 1,0 m. 

 
Som avbøtende tiltak begge steder foreslås det bygget ca. 15 m brede fanggrøfter med dybde ca. 2 
m. I Sagelva dreier det seg om ca. 120 m lengde, i Ytre Kistrand to lengder på ca. 130 m og ca. 70 m. 
 
 

2.10 Forhold til jernbanen 
 
Jernbanen ligger nært opptil riksvegen langs hele strekningen. Mens de fleste hyttene ligger på 
oversiden av vegen ligger det en del hytter på sjøsiden av jernbanen samt mange naust. Dette fører til 
mye ulovlig kryssing av jernbanesporet. For å sikre denne trafikken foreslås det å bygge gangbruer 
over ny riksveg og jernbanen flere steder. 
 
Prosjektets nærhet til jernbanelinja gjør at man i arbeidet med byggeplanen og i anleggsperioden må 
ta spesielle hensyn i forhold til dette.  
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2.11 Støyvurderinger 
 
Generelt om støy 
For å lette forståelsen av støyberegningene, nevnes litt generelt om støy som kan være nyttig å vite 
om. 
 
• Beregningsmesig fordobling av støy er 3 dBA. 
• For at støyen skal oppleves som en fordobling, må vi normalt opp i en økning på  
       ca 10 dBA. Dette vil selvfølgelig variere noe fra person til person. 
• For hver dobling av avstanden fra støykilde til beregningspunkt, vil ekvivalent 

støynivå teoretisk avta med 3 dBA. Pga. markdemping vil forskjellen i praksis som 
regel bli større. 

• Den minste hørbare forskjell er ca. 3 dBA. 
 

   Normalt støynivå i ulike situasjoner: 
 

• Oppholdsrom (stue): ca 40 dBA 
• Diskusjon (4-5 personer): ca 60 dBA 
• Popkonsert: ca 110 dBA 
• Jetfly ved avgang: ca 125 dBA                                    

 
    Kilde: Bruel & Kjær, Danmark 

  
 
Trafikkstøy har et stadig skiftende lydnivå. Det er mest praktisk å beskrive støyen over en viss 
tidsperiode med et tall. Et slikt mål vil være det enkleste ved beregning av støynivåer, og det har en 
klar sammenheng med den subjektive forstyrrelsen. Det er funnet mest hensiktsmessig å benytte 
måleenheten ekvivalentnivå for å uttrykke dette. Ekvivalentnivået beskriver således en form for 
lydnivåets middelverdi i en bestemt tidsperiode. Lden er et veid ekvivalentnivå, hvor kvelds- og 
nattstøy er tillagt større vekt enn dagstøy.  
 
 
Trafikkforhold, fart og beregningsmetodikk 
Anvendte trafikktall er som vist i tabell: 
 
 
ÅDT2007 
 

 
ÅDT2035 

 
%-tunge 

 
Fart, Km/t 

 
3000 

 
3900 

 
10 

 
80 

 
Figur 17: Årsdøgntrafikk 
 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) som er brukt er framskrevet til år 2035.  
 
Inngangsdata for beregningen baserer seg på trafikktelling i Nordvika i 2006 og 2007 og forventet årlig 
trafikkvekst i NTP. 
 
Beregningsmetodikk 
Beregningene er utført ved hjelp av EDB-programmet NovaPoint STØY. Støyberegningene foregår 
automatisk ut fra gitte inngangsdata. 
Som grunnlag for støyberegningene er det benyttet en modell basert på digitale terrengdata.  
 
Beregningene gjelder ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt med 10dB/5dB ekstra tillegg på natt/kveld, 
Lden. Lden beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning over et år. Denne 
verdien brukes til å illustrere graden av forstyrrelse ved mulige støybelastninger. 
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Støyberegninger med kommentarer 
Beregningsresultatene er vist på X-tegningene i tegningsheftet. Det er utarbeidet støysonekart for hele 
strekningen. Støysonekartene viser hvordan støyen brer seg utover terrenget fra vegen. 
Beregningspunkt 4m over terreng. Det er i tillegg utarbeidet kart som viser støynivå ved utsatte 
boligfasader både fra planlagt og eksisterende veg. Beregningspunkt 2 m over terreng. 
 
Totalt er det 101 helårs- og fritidsboliger som har et utendørs støynivå ≥55 dBA. Av disse er 14 
foreslått innløst. Bygningsnummer: 12, 17, 22, 23, 33, 36, 39, 47, 48, 59, 71 og 75. 3 hytter har et 
støynivå >65 dBA. Bygningsnummer: 62, 66 og 79 (Boliger som er foreslått innløst er ikke tatt med).  
 
Bygninger som har en støybelastning som ligger i intervallet 55 – 65 dBA og som ikke har en merkbar 
støyøkning tilbys ingen form for støydempende tiltak. Ved bygninger som har en økning >3 dBA eller 
hvor støybelastningen er >65 dBA tilbys lokalt skjermet uteplass.  
 
Konklusjon 
Det er foreslått støyavbøtende tiltak ved boliger som blir liggende i gul sone dersom ny veg forårsaker 
merkbar økt støybelasting og/eller boliger blir liggende i rød sone. Der ny veg ikke forårsaker merkbar 
økt støybelastning og boliger ligger i gul sone er det ikke foreslått støyavbøtende tiltak.  
 
”Kommunene bør så langt det er mulig ikke tillate etablering av ny støyende virksomhet som medfører 
at eksisterende bygninger blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene <…>. 
Det samme gjelder for vesentlige endringer eller utvidelser av støyende virksomhet, som øker 
støynivåene merkbart (>3 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt bruksformål. 
Ambisjonsnivået i retningslinjen bør som en hovedregel legges til grunn for gjennomføring av 
avbøtende tiltak i alle prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven, eller der 
eksisterende plan må endres vesentlig. <…>Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene 
ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av 
støyforholdene,…”  
[Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).] 
 
Hensikten med prosjektet er å heve den geometriske standarden på rv. 80 til vegnormalstandard. Rv. 
80 er på planstrekningen ulykkesutsatt og prosjektet må derfor kunne defineres som 
trafikksikkerhetstiltak. Planlagt prosjekt vil ikke forverre støysituasjonen vesentlig langs dagens veg 
med hensyn til etablert bebyggelse som ikke blir foreslått innløst. 
 
Det er foreslått støyskjerming av ei hytte (bygningsnr. 70) ved hjelp av en voll langs vegen fra ca. profil 
nr. 4 070 til 4 140.  
 
For øvrig vurderes støyskjerming langs vegen i form av voll og/-eller skjerm som lite hensiktsmessig 
pga avkjørsler som vil redusere effekt av støyskjerm, størrelse av skjerm og utsyn fra fritidsboliger 
(beliggende nord for veg) mot sjøen i sør. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at utforming av lokal 
skjermet uteplass gjøres i lag med grunneier. Foreslåtte tiltak kan derfor etter anmodning fra grunneier 
bli endret eller falle bort. 
 
 

2.12 Byggegrense 
 
Generell byggegrense langs riksveg er 50 m, jfr. veglovens § 29. 
 
 

2.13 Landskap 
 
Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i 
landskapet. Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det mer bebygde landskapet eller 
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byen. Begrepet omfatter videre mer enn det billedmessige; også lyd og lys som varierer gjennom døgnet og over 
året er del av landskapsbildet. (Statens vegvesen, 1995.)  
                                        
 
Avbøtende tiltak 
En utbedret horisontal- og vertikalkurvatur vil føre til at veglinja ikke lenger følger overordnede 
landskapsformer i den grad dagens veglinje gjør. Dette kompenseres med at slake skråninger mellom 
veg og sideterreng vektlegges hvor mulig, og skjæringer/ fyllinger med et ”teknisk” tverrprofil unngås. 
Terrengforming utover normal vegfylling kan være et aktuelt tiltak for å tilpasse vegen best mulig i 
landskapet, og skjæringer/ fyllinger gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
disse så mye som mulig. Siden veglinja stedvis ligger svært nær både toglinje og bebyggelse, vil dette 
bli en viktig utfordring. 

 
Både enkelttrær og treklynger er med på å gi variasjoner i landskapsbildet. Som en del av 
byggeplanen bør det utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan for å sikre verdifull vegetasjon. 
Dette vil være spesielt viktig på restarealer mellom bebyggelse, gammel/ ny riksveg og jernbane. 

 
For en snarlig revegetering av massedeponier og landskapsinngrep, bør stedlige vekstmasser lagres 
langs veglinja/ i deponier og benyttes i ”finishen” av anlegget. 

 
Alle bekker som berøres i planområdet er sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte. 
 
 

2.14 Natur 
 
Naturmiljøet er våre fysiske omgivelser med vekt på naturgitte forhold, de enkelte faktorene som er grunnlag for 
alt liv og samspillet mellom disse faktorene. Begrepet er her begrenset til å omfatte naturens egenverdier og 
biologiske funksjoner i naturen. (Statens vegvesen 1995.)  
 
Vegetasjonsbildet er forholdsvis variert, med løv- og barskog, kulturmark og enkelte opparbeidede 
hager. Ned mot veg- og toglinje dominerer løvtrær av bl.a bjørk, selje og rogn, mens furuskogen 
dominerer i de høyereliggende områdene.  Stedvis klynger av plantet gran. 
 
Kystlinja er preget av små våger og sund. Her finnes flere elver og bekkedrag, blant andre 
Nautbergelva, Sandvikelva, Djupdalselva, Mølnelva og Sagelva.  
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 Fig 18: Idyllisk strandsone med naust og noe hyttebebyggelse. 
 
Det er registrert to rasområder innen planområdet, Sagelva og Ytre Kistrand. Dette er hovedsakelig 
sørperasområder hvor det går ras henholdsvis hvert 20. og 10. år.  
 
Det er ikke registrert konflikter i forhold til verneområder eller foreslåtte verneområder innenfor 
reguleringsplanens avgrensinger. (Naturbasen, Direktoratet for Naturforvaltning) 
 
Avbøtende tiltak 
Der veglinja føres gjennom rasutsatte områder, sikres vegen med bred grøft. Det bør være mulig å 
fjerne skredmassene i stabile perioder for å være forbredt til neste skredperiode.  

 
Ved etablering av gangforbindelser til naust på nedside av veg/ jernbane, skal stedets naturkvaliteter 
ivaretas. En tilrettelegging her skal opprettholde en naturlik strandsone og bevare den 
naturvegetasjonen som finnes her. 

 
Det legges til rette for parkering og ferdsel på gammel vegsløyfe. Her bør vegbredden reduseres til 
halv størrelse av dagens vegbredde. Ut fra brukerfrekvens bør det vurderes om asfalt skal beholdes 
eller fjernes. På gammel veg som ikke lenger benyttes til vegformål, skal vegkropp fjernes og arealet 
tilbakeføres til opprinnelig naturområde med naturlike terrengformer og stedegen vegetasjon. 
 
 

2.15 Friluftsliv 
 
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritid med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Områder for friluftsliv kan inndeles og gis betegnels etter avstanden for brukeren i 
nærområder, dagsutfartområder og flerdagsturområder (ferieområder). (Statens vegvesen, 1995.)  
 
Skogs- og fjellområdene opp mot Kistrandfjellet benyttes flittig av turgåere, hovedsakelig i 
sommerhalvåret. Til tross for kupert terreng og tett vegetasjon er området registrert som et verdifullt 
friluftsområde av regional interesse. (DN, Naturbase, Strategisk landbruksplan 2006-2007, Fauske 
kommune ).  
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Fig 19: Verdifulle områder innenfor planområdet 

(Naturbasen, DN) 
 
Planområde ligger ved Valnesfjorden, et yndet sted for naust og båtplass. For å nå hit må både 
riksveg og jernbane kysses, noe som resulterer i trafikkfarlige situasjoner for både myke og harde 
trafikanter. 
 
Sagelva et populært område for bading og øvrige strandbaserte aktiviteter (DN, Naturbase). Her er det 
tilrettelagt med toalett og benker.  
 
I Strategisk landbruksplan 2006-2007, Fauske kommune, foreslås det tilrettelegging for bading i 
Nordvika. Valnesfjord sentralskole har utpekt Nordvika som ett av sine læringssteder, men utforsking 
av flo og fjære, samt læring om månefaser og tidevann som læringsmål. Nedlagt skiferbrudd på 
Kistranda er også benyttet som læringsarena for geologi. 
 
På strekningen finnes flere populære fiskeområder. 
 
Stisystem fra parkeringsplass til hytter/ naust 
En sanering av avkjørsler fra riksvegen vil kreve et bedre tilrettelagt stisystem mellom 
parkeringsplassene og bebyggelsen. Gode planskilte krysningspunkt vil bortimot fjerne konfliktene 
mellom myke og harde trafikanter. Andre steder vil gode siktforhold og øvrig tilrettelegging være viktig 
for å unngå ulykker.  
 
 

2.16 Nærmiljø 
 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljø omfatter tradisjonelt 
både fysiske og sosiale forhold, idet nærmiljø omfatter samspillet mennesker imellom, og mellom mennesker og 
deres fysiske omgivelser. (Statens vegvesen, 1995.)  
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Strekningen preges av randbebyggelse på begge sider av riksvegen, og stedvis vil veglinja komme 
nærmere inntil enkelte bygg. Dette er i all hovedsak hytter og naust, og en utbygging vil kunne 
redusere noen av de fysiske forholdene for trivsel i uteområdet grunnet økt støy og visuell forurensing. 
 
Andre steder, som f.eks ved Kistranda, vil vegen legges med nærføring til jernbane, og 
hyttebebyggelsen vil her nyte godt av lenger avstand til riksveg. Det vil samtidig bli tilrettelagt for en 
mer trafikksikker parkering på gammel vegsløyfe. 
 
 

2.17 Kulturminner 
Begrepene kulturminner og kulturmiljøer er definert i kulturminneloven. Med kulturminner menes alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng, som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets kulturlandskap. (Statens 
vegvesen, 1995.)  
 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet (Askeladden, Riksantikvaren).  
 
 

2.18 Landbruk 
 
Tiltaket vil i mindre grad berøre landbruksinteresser. Vedrørende skogbruk og fiske er det ingen 
spesielle interesser knyttet til aktuell trasè. 
 
 

2.19 Reindrift/vilt 
 
Planstrekningen ligger innenfor Duokta reinbeitedistrikt. I følge reindriftsforvaltningen og 
reinbeitedistriktet er strekningen belastet med påkjørsler av rein, både på vegen og jernbanen.  
 
Aktuelle avbøtende tiltak for å hindre påkjørsler av rein og elg vil være: 
 

• Skog- og krattrydding. Forbedring av siktforholdene. 
• Vegens sideterreng. Utslaking av skråninger/bygging av hindringer. Skråninger tildekkes med 

jordmasser for å unngå skade på vilt og rein. 
• Skilting 

 
 

2.20 Etappevis utbygging 
 
Planstrekningen gir muligheter for etappevise utbygginger. Fordelen med etappevise utbygginger er at 
man kan oppnå bl.a. trafikksikkerhetsmessige gevinster uten at man trenger bygge hele strekningen. 
Reguleringsplanen tar ikke stilling til etappevis utbygging. 
 
 

2.21 Masser 
 
Beregninger viser et beskjedent masseoverskudd på planstrekningen. Det er målsetning om 
massebalanse. Det er uklart hvordan massebalanse vil bli på det ferdige anlegget. Usikkerheten er 
blant annet knyttet til mektighet av utskiftingsmasser og løsmasser over fjell, omfang av 
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rassikringstiltak og mulige motfyllinger. Med mindre justeringer av linja og utforming av fjellskjæringer 
kan man motvirke et eventuelt masseunderskudd. Det samme kan gjøres til en vis grad ved 
masseoverskudd. Dersom det viser seg at overskuddet blir større enn at justering av linja og generell 
bakkeplanering kan motvirke foreslås det å bruke overskuddsmasser til gjenfylling (bakkeplanering) av 
området mellom gammel og ny riksveg på Kistrand mellom profil nr. 2 550 og 3 050, i Sandvika 
mellom profil nr. 5 400 og 5 500 og gamle skiferbrudd og egnede plasser mellom veg og jernbane i 
Nordvika. Aktuelle områder i Nordvika ligger utenfor planområdet, og det tas sikte på å utarbeide egen 
reguleringsplan 
 

 
 
Figur 20: Aktuelle områder i Nordvika for deponering av overskuddsmasser 
 
 
 

2.22 Midlertidig rigg- og lagringsområde 
 
I anleggsperioden vil det være behov for midlertidige rigg- og deponiområder. Dersom det er 
hensiktsmessig kan også området som er regulert til trafikkområde brukes til rigging.  
 
I planen foreslås det å bruke området mellom gammel og ny riksveg på Kistrand til midlertidig 
riggområde.  
 
 

2.23 Omklassifiseringer mm. 
 
Et antall vegsløyfer av nåværende rv. 80 vil bli overflødige og dermed miste sin status som riksveg 
etter at denne er utbedret.  
 
De fleste sløyfene er relativt korte, og på disse foreslås det å legge parkeringsplasser for hytteeiere og 
andre som måtte ha behov for parkering. 
 
I Sagelva (ved Sagbekken) vil en sløyfe på ca. 200 m bli frigjort, og denne vil bli kombinert 
adkomstveg til hytter og parkering. 
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Figur 21: Sagbekken, Sagelva Bodø kommune. Profil nr.  
750 – 960, lengde 210 m. Riksveg foreslås nedlagt og  
endret til annen riksveggrunn (adkomstveg og parkering) 
 
 
 
På Kistrand hvor det foreslås en mer omfattende omlegging av riksvegen, vil eksisterende riksveg bli 
en lokalveg på ca. 1 100 m.  
 
Her foreslås det at størstedelen av denne vegen (blå farge) blir privat veg men med staten som 
grunneier. Dette for å sikre allmennheten adgang.  
 
Den nye busslommen/snuplassen (rød farge) vil bli en del av riksvegen. 
 
Strekningen fra busslommen, over planlagt bru fram til den planlagte båtutsettingsplassen (grønn 
farge) må være offentlig veg. Dette for å sikre retten til allmenn ferdsel. Statens vegvesen foreslår at 
denne vegen blir kommunal.  
 
 

 
 
 
 
Figur 22: Kistrand, Fauske kommune. Eksisterende riksveg foreslås nedlagt og endret til privat veg (blå farge) og   
                kommunal  veg (grønn farge). Kommunal veg også bru over ny riksveg og jernbane til naust og offentlig  
                båtutsettingsplass. 
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2.24 Drift og vedlikehold 
 
Statens vegvesen har drift- og vedlikeholdsansvar for riksvegen, busslommer og nødstopplommer.  
 
Når det gjelder de øvrige tiltak som planlegges utover selve riksvegen, foreslås det at følgende 
fordeling av drifts- og vedlikeholdsansvar blir lagt til grunn:  
 

• Gamle vegsløyfer som omgjøres til adkomstveg og/eller parkeringsplass:  
Brukerne av vegen har drifts- og vedlikeholdsansvaret.  
Statens vegvesen har likevel et sikkerhetsmessig ansvar for ettersyn og  

      vedlikehold av konstruksjoner. I dette tilfellet gjelder det eksisterende Sagbekken bru  
      ved Sagelva og eksisterende Mølnelva bru ved Kistrand. 
 
• Kistrand/Kløftervollen: 

            Strekningen fra busslommen, over planlagt bru fram til den planlagte båtutsettingsplassen  
             Foreslås som kommunal veg. Fauske kommune vil da få ansvaret for drift og vedlikeholdet.  

 
• Gangbruer:  

            Statens vegvesen og jernbaneverket har drifts- og vedlikeholdsansvaret 
     

• Terrengstier:  
      Brukerne (private grunneiere/hytteeiere) har drifts- og vedlikeholdsansvaret. 
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3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG YTRE MILJØ 
HMS i denne sammenhengen er den belastningen som påføres menneskene som skal bygge 
prosjektet i anleggsfasen, driftsfasen og vedlikeholdsfasen, samt publikum/bruker i byggefasen og 
ferdigfasen.  
  
Ytre miljø i denne sammenhengen er den forurensningsbelastningen som en vil ha i tilknytning til 
anleggsdrift og fremtidig drift og vedlikehold. 
  
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal 
gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade, i størst mulig grad. Statens vegvesen skal 
benytte produkter som gjennom bruk eller avhenting medfører minst mulig miljøbelastning, og unngå 
bruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innenfor krav i interne bestemmelser 
og krav i gjeldende lovverk/forskrifter; 
  
� HYPERLINK "http://www.dbe.no/" �http://www.dbe.no� 
� HYPERLINK "http://www.sft.no/" �http://www.sft.no� 
� HYPERLINK "http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/" 
�http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/� 
  
Det er utført en foreløpig gjennomgang av usikkerhet og risiko, og beskrevet nødvendige tiltak som må 
gjennomføres i byggeplanfasen for å redusere risiko og konsekvenser. I byggeplanfasen skal det 
utarbeides en HMS-plan. Denne må særlig fokusere på: 
  

- Forhold til publikum / brukere og beboere skal ivaretas ved avgrensning av anleggsområder, 
regulering av trafikkavvikling evt. omkjøringsalternativer, tilgang til ferdsel i marka m.m. Det 
må utarbeides en informasjonsplan for prosjektet og evt. varslingsplan / arbeidsskilting i 
forhold til trafikkavviklingen. 

- Anleggsarbeid generelt - arbeid i skjæring/fylling, i grøfter og bratte skråninger. Prosedyrer og 
rutiner må utarbeides. 

- Byggearbeid generelt – bygging av bruer, murer, kulvert og forstøtningsmurer langs vassdrag 
med mer. Prosedyrer og rutiner må utarbeides. 

- Sprengningsarbeid – Prosedyrer og rutiner må utarbeides. Sikker jobb analyse. 
- Gravearbeid – Grunnundersøkelser med rapport foreligger. Prosedyrer og rutiner må 

utarbeides. Kabelpåvisning.  
- Rigg og deponiområder. Bruk av og avgrensing av dem. 

 
Statens vegvesen vil utarbeide en HMS-plan i byggeplanfasen jfr. byggherreforskriften  
(� HYPERLINK "http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors534.html" 
�http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors534.html�). Denne skal inneholde 
risikovurdering, og spesielt påpeke farlige og miljøbelastende arbeidsoperasjoner og materialer i 
forbindelse med bygging. HMS-planen skal danne grunnlag for de HMS krav og forutsetninger som 
stilles til den utførende i avtale / kontrakt. 
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4 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 
 
Målet med risiko- og sårbarhetsvurderingen er å vurdere ulike forhold knyttet til risiko- og sårbarhet 
som må oppstår i både byggefasen og driftsfasen. Det går frem av vurderingen om dette er forhold 
som må følges opp på enten på dette plannivået (reguleringsplan), i byggeplanleggingen, i 
utførelsesfasen eller som en del av funksjonskontrakten for drift og vedlikehold. 
 
 
VURDERTE RISIKOFORHOLD 
 
Ulykker i anleggsperioden 
Nesten alt anleggsarbeid vil foregå på eller like inntil eksisterende veg. Dette gir en viss risiko for 
ulykker for både arbeidere og trafikanter. Før anleggsarbeidet kan starte, vil de sikkerhetsmessige 
utfordringene bli gjennomgått og nødvendige tiltak for å sikre både arbeidere, trafikanter og andre 
beskrives. Det anses som nødvendig å sette ned fartsgrensen samt å tillate sperring av ett kjørefelt og 
lysregulere trafikken forbi i hele eller store deler av anleggsperioden for å skille anleggsområdet fra 
trafikken. Vegen må stenges ved sprenging. Anleggsområde mot terreng må vurderes sperret av eller 
merkes slik at ingen uforvarende forviller seg inn her.  
 
Trafikkulykker (mindre enn 7 skadede personer) 
På en høytrafikkert hovedveg vil det alltid skje trafikkulykker. Statens vegvesen har gjennom 0-
visjonen (ingen drepte og hardt skadde i trafikken) rettet trafikksikkerhetsarbeidet mot de ulykkene 
som har alvorligst skadegrad. Dette er møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker som involverer 
myke trafikanter.  
 
Nye vegnormaler og rekkverksnormaler har stor fokus på terrenget ved siden av vegen skal utformes 
slik at en utforkjøring ikke får ekstra alvorlige resultat som følge av at kjøretøyet treffer farlige 
konstruksjoner eller gjenstander utenfor vegbanen. Ved bygging av ny veg skal dette følges opp slik at 
utforkjøringsulykker i normal fart ikke skal medføre tap av liv eller hardt skadde, forutsatt at bilens 
sikkerhetsutstyr brukes.  
 
Vegnormalene legger til rette for 2 typer tiltak mot møteulykker. Fysisk skille mellom kjøreretningene 
brukes når trafikken er over 8000 kjøretøy pr. døgn. Der trafikken er mellom 4000 og 8000 etableres et 
”midtfelt” på 1m bredde. Dette gir større avstand mellom møtende kjøretøy og kan bidra til færre 
møteulykker. Det er denne løsningen med en total vegbredde på 10m som er aktuell for strekningen 
Fauske-Løding.  
 
Det legges til rette for minimalt behov for ferdsel til fots langs veg ved at det bygges stier i terrenget fra 
parkeringsplasser langs riksvegen, og ved bygging av gangbruer over veg/jernbane. 
 
 
Reguleringsplan:  
• 10 m vegbredde og tilstrekkelig sideareal for ”myk” utforming.  
• Avkjørselssanering/-flytting      
 
Byggeplan:  
• Rekkverksutforming 
• Sideterreng 
 
Store trafikkulykker (7 eller flere drepte/skadde) 
Store ulykker med 7 eller flere drepte er sjeldne i Norge, og det har hittil bare vært bussulykker som 
har medført slikt skadeomfang. Ulykker i tunneler har også potensial til å utvikle seg til katastrofer. Det 
er ikke forhold her som tilsier økt risiko for slike ulykker. Det er i dag bratt skrent mellom vegen og 
jernbanelinja. Det vil det til fortsatt bli etter utbedring.  
 
 
Byggeplan:  
• Dimensjonering av rekkverk mot sjø og jernbane i henhold til interne og eksterne krav. 
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Olje og kjemikalieforurensing 
Trafikkuhell hvor tankbiler er innblandet kan gi utslipp av olje og kjemikaler, og spesielt i nærheten av 
elver og vassdrag samt i nedslagsfelt til vannverk og brønner kan dette gi en rask og uheldig 
spredning av forurensning.  
 
Det er noen hytter nedenfor planområdet. Det er ikke foretatt registrering av vannforsyningen til disse. 
Dette må gjøres slik at forurensingsfaren kan vurderes. Ingen eventuelle brønner vil bli mer utsatt enn 
i dag som følge av tiltaket.  
 
Risikoen for slike uhell er så liten og konsekvensene såpass begrenset at det ikke vil bli gjort spesielle 
tiltak for å unngå disse. 
 
Forurensing av drikkevann 
Dersom det finnes private brønner som er i bruk, og man ser at nedslagsfeltet og/eller selve brønnen 
berøres av riksvegutbyggingen, bør disse der det er praktisk og økonomisk mulig erstattes med 
tilknytning til det offentlig vannverk, eventuelt forsynes fra ny brønn.  
Risikoen for skade som følge av forurensning av drikkevannet anses som liten.  
 
Leirras/ustabil grunn     
I områder med dårlig grunn vil vegarbeider kunne være med på å utløse leirras. Det er foretatt 
grunnundersøkelser der det er behov for større fyllinger på løsmasser. I tillegg til ytterligere 
grunnboringer vil sjøbunnen utenfor jernbanefyllinga vil bli kartlagt i neste planfase. 
 
Prosjektet er definert i geoteknisk prosjektklasse 2. Dette innebærer krav til at det i byggefasen må 
kontrolleres at forholdene på byggeplassen stemmer med prosjekteringsforutsetningene. Det må være 
tilsyn under viktige faser i arbeidet og regelmessig rapportering. 
 
Spesiell fokus på de arbeidsoperasjonene som er kritisk i forhold til stabilitet og mulig utrasing skal 
minimalisere faren for dette og brudd på både jernbane og vei. Konsekvensene ved et eventuelt ras er 
likevel såpass dramatisk at det kan være aktuelt med en beredskapsplan som sikrer minst mulig 
skade for samfunnet om det likevel skulle skje. Dette kan bl.a. være plan og materiell for skilting av 
omkjøring via rv.17/rv. 812 Løding – Saltdal. En slik beredskap kan være aktuell for flere aktuelle 
prosjekt mellom Fauske og Løding. 
 
Reguleringsplan: 
• Grunnundersøkelser som avklarer byggbarhet/løsninger og arealbehov. 
Motfyllinger for å øke sikkerheten mot utglidning 
 
Byggeplan: 
• Kartlegging av sjøbunn utenfor jernbanen 
• Ytterligere grunnboringer for mer detaljert prosjektering av motfylling og eventuelle behov for 

faseplaner i forbindelse med etablering av disse. 
 
Jord/steinras og snøras 
Det er registrert to rasområder innen planområdet, Sagelva og Ytre Kistrand. Dette er hovedsakelig 
sørperasområder hvor det går ras henholdsvis hvert 20. og 10. år. Her er det foreslått tiltak i form av 
bred fanggrøft. 
 
Flom 
Flom anses å medføre liten risiko for skade på strekningen, og tiltak vurderes ikke som nødvendige. 
 
Terroraksjoner, sabotasje eller hærverk 
Det vil være risiko for terroraksjoner, sabotasje og hærverk, selv om sannsynligheten for alvorlige 
aksjoner på denne strekningen anses som liten. 
Eventuell endring av trusselbildet og tiltak som overvåkning og lignende må vurderes dersom det 
skulle bli aktuelt. 
 
Vegstenging / bortfall av transportnett. 
Vegstenging i forbindelse med anleggsdriften vil være sannsynlig i kortere perioder. Lengre stenginger 
er lite sannsynlig.  Omkjøringsalternativ finnes via rv. 17/rv. 812 Løding – Saltdal. 
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Uønskede snarveger/kryssing av veg og jernbane 
Situasjonen med flesteparten av hyttene på oversiden av vegen og naustene i sjøkanten skaper 
behov for fotgjengerkryssinger av både veg og jernbane, og dermed risiko for påkjørsler. Det er 
ønskelig å gjøre kryssingen så trafikksikker som mulig. Derfor legges det opp til bygging av gangbruer 
over veg/jernbane flere steder. 
 
Ulykker på jernbanen 
Jernbanen ligger nært opptil vegen på hele strekningen. En ulykke på jernbanen vil derfor kunne 
berøre vegen. Likeledes vil en ulykke på vegen også kunne berøre jernbanen. Her sikres det mot 
utforkjøring og snøbrøyting i hht. jernbaneverkets krav. 
 
Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet/sprengningsuhell 
Det er et alltid en viss risiko for arbeidsulykker i forbindelse med vegbygging. Ved all fjellsprenging er 
det risiko for uhell. Tiltak for å fjerne/redusere risiko for skader på mennesker, bygninger, infrastruktur 
med mer, gjøres. Vegen gjennom området vil bli stengt når det sprenges. Noen hytter ligger så nært 
sprengingsområder at det kan være aktuelt med særskilt varsling her. Noen salver vil medføre nedfall 
på vegen og kortere stenging i forbindelse med opprydning. Det skal gjennomføres betydelig 
sprengingsarbeid like ovenfor jernbanen, noe som kan gi nedfall av stein på spor og sviller både i 
tunnelen og like utenfor. 
 
Konkurransegrunnlag/Utførelsesfasen 
• Det må avklares med bl.a. jernbaneverket hvilke rystelseskrav som må stilles til 

sprengingsarbeidet nært jernbanen. 
• Kontroll av jernbanen (skinner, sviller tunnel) må gjøres etter hver sprenging. 
• Sprengingsarbeid må utføres slik at det ikke er reell fare for skader på jernbane som er 

omfattende å reparere og krever lang stopp i togtrafikken. 
 
Oppsummering av risikovurderingen 
I forbindelse med videre detaljprosjektering av vegen vil det bli utført ytterligere undersøkelser og 
beregninger i tillegg til de som allerede er gjort. Geotekniker må vurdere alle løsninger i 
prosjekteringsfasen for å sikre at valgte løsninger kan bygges innenfor de krav til sikkerhet mot 
utglidning som er stilt. 
 
Sprengningsarbeide kan medføre fare for ulykker og materiell skade.   Risikoen for at dette vil skje  
minimaliseres gjennom omfattende kartlegging og spesielle tiltak. Det må vurderes om det er behov 
for en beredskap i forhold til en slik hendelse under de mest kritiske arbeidsoperasjonene.  
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5 GRUNNERVERV 
 

5.1 Grunnerverv 
Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler med 
grunneierne ikke oppnåes, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og rettigheter 
etter Veglovens § 50.  Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at offentlige trafikkområder 
blir offentlig eiendom. 
 

5.2 Grunneierliste Bodø kommune 
 
 

Nr. Gnr. Bnr. Fnr. Hjemmelsinnehaver Adresse Poststed 

  114 3   Andreassen, Per  Mjønes 8050 
Tverlandet 

  114 4   Grøtting, Nanny    8140 Inndyr 

        Bergersen, Hanne    8140 Inndyr 

        Jakobsen, Jan Rustadveien 43 2090 Hurdal 

        Jakobsen Marit Høgåsen 6 8050 
Tverlandet 

        Olsen, Aashild Mjønes  8050 
Tverlandet 

  114 5   Olsen, Hans Mjønes  8050 
Tverlandet 

  114 8   Aasetre, Elin Mosseveien 32 1640 Råde 

        Hansen, Johan Skogliveien 25 3410 Sylling 

  114 9   Skjerstad, Trygve Ukjent   

  114 10   Johansen, Liv Anton G. Johnsons vei 11 B 8004 Bodø 

  114 16   Didriksen, Berit Ragnar Schølbergs vei 7 C 8010 Bodø 

        Horten, Sissel Parkveien 52 8005 Bodø 

        Schelderupsen, John Brendsrudtoppen 114 1385 Asker 

  114 18   Bergersen, Hanne   8140 Inndyr 

        Grøtting, Nanny   8140 Inndyr 

        Jakobsen, Jan Rustadveien 43 2090 Hurdal 

        Jakobsen, Marit Høgåsen 6 8050 
Tverlandet 

  114 19, 262   Olsen, Aashild Mjønes  8050 
Tverlandet 

  114 20, 31   Skarestad, Trude Storsteinhaugen 13 8003 Bodø 

  114 22   Fische, Magnus Haakon VII gate 14 8003 Bodø 

  114 23   Ingen opplysninger     

  114 29   Berstad, Liv Orø Harald Langhelles vei 15 8003 Bodø 

  114 30   Øverland, Yngve Maurveien 22 8027 Bodø 

  114   30   Øverland, Elsa Erich Maurveien 22 8027 Bodø 

  114 35   Andreassen Gunnar Grindveien 1 8050 
Tverlandet 

  114  35    Dybfest Arne Nedre Lagård Terrasse 25 8012 Bodø 

  114   35   Eriksen Helge Sandgata 14 8005 Bodø 
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   114 35    Hansen Tore Prinsens gate 28 8003 Bodø 

  114  35    Jensen Willy Amtmann Worsøes gate 36 8012 Bodø 

  114  35    Mariussen Steinar  Johannes Larsens vei 6 8009 Bodø 

  114  35    Solvær Sigmund Hellmyrveien 34 8011 Bodø 

  114  35    Den norske Postorganisasjon Ukjent   

  114 36   Moland Henrik Olav Trygvasons gate 10 C 8007 Bodø 

  114 38   Andreassen Mary Rensåsgata 4 8005 Bodø 

        Kistrand Johan Ukjent   

  114 39   Bell Gunn Hestdalen 4 8023 Bodø 

  114 40   Bell Gunn Hestdalen 4 8023 Bodø 

  114 43   Fure Sten   8286 Nordfold 

  114 44   Nilsen Beathe Reiert Langsida 18 8008 Bodø 

  114  44    Nilsen Valter Langsida 18 8008 Bodø 

  114 45   Nilsen Beathe Reiert Langsida 18 8008 Bodø 

  114  45    Nilsen Valter Langsida 18 8008 Bodø 

  114 46 1-16 Bodø kommune  Kongens gate 23 8006 Bodø 

  114 54   Myrvoll Anne Marie Mjønes 8050 
Tverlandet 

  114 56   Kirsti Lekang Ole Rølvaags vei 32 8021 Bodø 

  114 57   Lyng Kjell Lagårdhøgda 2 8012 Bodø 

  114 59   Bugten May Lisbeth Storvollen 40 8015 Bodø 

   114  59   Bugten Børge Storvollen 40 8015 Bodø 

  114 60   Furre Ragnhild Åsbakken 4 A  5072 Bergen 

  114  60    Furre Arne Ukjent   

  114 61   Olaussen Gøran Kongens gate 25 8006 Bodø 

  114 68   Forsland Dan Wilhelm Stærveien 3 B 8200 Fauske 

  114 76   Langnes Morten Håkon Evjenths vei 6 8012 Bodø 

  114 77, 152   Orø Raymond Johan Fjellveien 85 8011 Bodø 

  114 78   Berg Kenneth Volden Olav Trygvasons gate 16 A 8007 Bodø 

  114  78    Berg Kristin Olav Trygvasons gate 16 A 8007 Bodø 

  114 80   Solberg Gunn-Harriet Trollåsveien 22 8006 Bodø 

  114   80   Nilssen Finn Halvard  Trollåsveien 22 8006 Bodø 

  114 94, 256   Aslaksen Steinar Tellusveien 3 A 6419 Molde 

  114 103, 224   Antonsen Vibeke Breidablikkveien 11 B 8009 Bodø 

        Paulsen Arnt Even Einmoveien 4 A 8009 Bodø 

  114 104   Vassbotn Unni Fjellfoten 11 8015 Bodø 

  114  104    Åsheim Ketil Fjellfoten 11 8015 Bodø 

  114 123   Bjørgum Svein Roald Amundsens vei 11 8003 Bodø 

  114 124   Pedersen Ludvig Tjeldberget 7 8012 Bodø 

  114 143   Andreassen Arne Martin Ukjent   

  114 154   Kaspersen Hans Anton Ukjent   

  114 155   Celiussen Odd Roald Gjerdåsveien 21 8010 Bodø 

  114 157   Norsk Post og Kommunikasjon Møllergata 10 0179 Oslo 

  114 167, 250, 
252   Mariussen Steinar Johannes Larsens vei 6 8009 Bodø 

  114 175   Leonhardsen Henning Ankerveien 31 8013 Bodø 
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  114 179   Nilsen Georg Storsvingen 5 A 8012 Bodø 

  114 227   Melseth Rolf Petter Gapsletta 3 8050 
Tverlandet 

  114 229   Kløkstad Ole Jan Haakon Kløkstads vei 10 C 8071 Bodø 

  114 243   Jensen Willy Amtmann Worsøes gate 36 8012 Bodø 

  114 244   Eriksen Helge Sandgata 14 8005 Bodø 

  114 247   Dybfest Arne Nedre Lagård Terrasse 25 8012 Bodø 

  114 249   Ingen opplysninger     

  114 256   Gujord Randi Sandveien 27 6413 Molde 

        Aslaksen Steinar Tellusveien 3 A 6419 Molde 

  114 260   Jensen Willy Amtmann Worsøes gate 36 8012 Bodø 

  114 265, 266   Solvær Sigmund Hellmyrveien 34 8009 Bodø 

  114 267   Eriksen Helge Sandgata 14 8005 Bodø 

  114 269   Berstad Peder Ukjent   

  114 282   Hansen Mary Ukjent   

  114 286   Hansen Tore Prinsens gate 28 8003 Bodø 

  114 307   Lyng Jan Erik Storsvingen 5 B 8012 Bodø 

        Flenstad, Hans Martin Mjønes 8050 
Tverlandet 

              

              

 
 

5.3 Grunneierliste Fauske kommune 
 

Gnr Bnr Fnr. Hjemmelsinnehaver Adresse Poststed 

78 1   Angler Rita Kristin Nygård 27 8250 Rognan 

78 1   Angler Torvald Angell Junkerveien 11 8250 Rognan 

78 1   Angler Steinar Parkveien 6 A 8003 Bodø 

78 1   Bakken Anne Karin   7380 Ålen 

78 1   Blix Kjellrun    

78 1   Brandtzæg Inger Alette Sivert Nielsens gate 29 8007 Bodø 

78 1   Brandtzæg Åshild Lunevollen 11 B 8012 Bodø 

78 1   Brandtzæg Harry Ukjent   

78 1   Brandtzæg Øyvind Ukjent   

78 1   Brenne Irma Tunheimsbakken 16 1340 Skui 

78 1   Døhl Marie Kristine    

78 1   Hoseth Einar Kongens gate 31 8006 Bodø 

78 1   Johansen Elisabeth Angler Nygård 5 8250 Rognan 

78 1   Jakobsen Alma Susanna    

78 1   Tvervik Bjarne Ankerveien 15 8013 Bodø 

78 1   Tvervik Knut                             Ole Tobias Olsens vei 18  8021 Bodø                   

78 1   Woje Tor Olav Prinsens gate 140 8005 Bodø 

78 1   Woje Jan Otto Kleivåsen 8  8010 Bodø 
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78 1   Woje Willy Høgåsen 3 A 8050 Tverlandet 

78 2   Lindstrøm Leif  Lyngveien 5 8200 Fauske 

78 4   Mentzoni John Magne Ringveien 16 8011 Bodø 
78 10  Steinsvik Turid Anne Holtan 14 8014 Bodø 
78 11   Johnsen Kari Gjerdåsveien 30 A 8010 Bodø 
78 12   Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12 5 Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12 7 Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12 9 Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12 10 Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12   Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 12 11 Torvik Ildrid  Kistrand 12 8215 Valnesfjord 

78 16   Andersen Tor Aksel   8149 Neverdal 

78 16   Blix Kjellrun Ukjent   

78 12   Brandtzæg Øyvind Ukjent   

78 16   Brandtzæg Harry Ukjent   

78 16   Brandtzæg Åshild Lunevollen 11 B 8012 Bodø 

78 16   Brandtzæg Inger Sivert Nielsens gate 29 8007 Bodø 

78 16   Brenne Irma Tunheimsbakken 16 1340 Skui 

78 16   Døhl Marie Kristine Ukjent   

78 16   Evjenth Bård Lødingveien 7 8250 Tverlandet 

78 16   Evjenth Kåre Myrveien 6 8250 Rognan 

78 16   Evjenth Ole Venset 8200 Fauske 

78 16   Hoseth Einar Kongens gate 31 8006 Bodø 

78 16   Høgseth Irene Hellmyrbruddet 20 M 8011 Bodø 

78 16   Jakobsen Agnes Ukjent   

78 16   Jacobsen Olga Ukjent   

78 16   Jakobsen Alma Susanna Ukjent  
78 16   Tvervik Knut                             Ole Tobias Olsens vei 18  8021 Bodø                   

78 16   Sand Linda Skulbakken 17 7580 Selbu 

78 16   Tvervik Mona Mosti Ankerveien 15 8013 Bodø 

78 20   Langfjord Anne-Lise Sulitjelmaveien 12 E 8007 Bodø 

78 22   Lien Kåre Trollhaugen 12 8072 Bodø 

78 23  Solberg Olav Kortneset 4 B 8006 Bodø 

78 24   Spjell Frank Nedre lagård Terasse 18 8012 Bodø 

78 26   Prestegaard Sigrid Diakonveien 26 8074 Bodø 

78 27   Danielsen Åsmund Einmoveien 24 8009 Bodø 

78 28, 122   Thorstensen Rudi Bjørn   2870 Dokka 

78 29   Mostrand Øistein Jensvollveien 18 A 8071 Bodø 

78 29   Mostrand Agnes Jensvollveien 18 A 8071 Bodø 

78 33, 47, 
130   Farstad Edin Johan Nedre Rønvik Terasse 12 8012 Bodø 

78 37   Olsen Trine Halstensen Snorres vei 25 8007 Bodø 

78 37   Olsen Steinar Snorres vei 25 8007 Bodø 

78 38   Furebotten Anne Karin Velten 4 8530 Bjerkvik 
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78 39   Losnedahl Bjørn Lagårdveien 17 A 8012 Bodø 

78 44   Kruger Else Hagen Vestbrynet 34 1519 Moss 

78 49   Døhl Marie Kristine Ukjent   

78 49   Hansen Olga UKJENT   

78 49   Haukland Johan Petter Reinslettveien 5 A 8009 Bodø 

78 49   Hoseth Einar Kongens gate 31 8006 Bodø 

78 49   Jakobsen Alf UKJENT   

78 49   Jakobsen Emil UKJENT   

78 49   Jakobsen Hulda Elise    

78 49   Jakobsen Håkon UKJENT   

78 49   Tvervik Magda    

78 50   Hansen Kjell Tranebærveien 10 8026 Bodø 

78 50   Leiråmo Elisabeth Tranebærveien 10 8026 Bodø 

78 53   Blåmoli Brynjulf Dalveien 37 8250 Rognan 

78 53   Blåmoli Sissel Dalveien 37 8250 Rognan 

78 54   Vikan Elisabeth Postboks 6187 Mørkved 8031 Bodø 

78 55   Halstensen Ole-Martin Seljeveien 12 8004 Bodø 

78 55   Høyvik Trine Seljeveien 12 8004 Bodø 

78 56   Skog Leif Lødingveien 44 8050 Tverlandet 

78 56   Skog Dorthe Hålien  Lødingveien 44 8050 Tverlandet 

78 57  Lund Kjell Lundveien 1 8200 Fauske 

78 60   Setsaa Hans Mørkved 8020 Bodø 

78 62   Jensen Hildegunn Ankerveien 3 8013 Bodø 

78 65   Jensen Hans Are Fjellveien 59 8011 Bodø 

78 66   Jakobsen Hulda Elise Ukjent   

      

      

78  67  Jakobsen Kirsten Kvalvåg 8030 Bodø 

78 67  Jakobsen Einar  Kvalvåg 8030 Bodø 

78 68   Tosbotn Svein Kronlia 47 8079 Bodø 

78 68   Gabrielsen Anne Kristin Kronlia 47 8079 Bodø 

78 69/146   Dammen John Magne Kistrand 8215 Valnesfjord 

78 71   Spjell Audun Lagårdveien 21 8012 Bodø 

78 71   Spjell Bodil Paulsen Lagårdveien 21 8012 Bodø 

78 72   Ursin Jann Walter Helliesens gate 20 8005 Bodø 

78 74   Halstensen Odd Halsten Rensmoveien 7 8007 Bodø 

78 76   Pedersen Synnøve Tolder Holmers vei 8  8003 Bodø 

78 79  Karlsen Sonja Leiteveien 40 8009 Bodø 

78 80   Schjetne Eva Sandgata 10 8006 Bodø 

78 81   Sandnes Erling Reidar Vesterveien 46 B 8014 Bodø 

78 84   Berg Pål Storgata 51 8006 Bodø 

78  85  Steinsvik Knut Holtan 14 8014 Bodø 

78 86  Fagermo Frode Nordstrandveien 36 A 8012 Bodø 

  78 87  Paulsen Asbjørn Langåsveien 54 8010 Bodø 

  78 87  Paulsen Elin Storvikhamran 36 8014 Bodø 
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  78 87  Paulsen Greta Neståsveien 4 B 8011 Bodø 

78 91   Mjelle Thormod Parkveien 68 8005 Bodø 

78 92   Andersen Tore Holst Lille Hunstad 8 8019 Bodø 

78 92   Andersen Turid Lille Hunstad 8 8019 Bodø 

78 93   Lyng Jan Erik Storsvingen 5 B 8012 Bodø 

78 95   Finstad Geir Rune Langbakkdalen 57 8014 Bodø 

78 95   Finstad Vibeke Langbakkdalen 57 8014 Bodø 

78 96   Jensen Fridtjof Kistrand  8215 Valnesfjord 

78 102   Brunstad Audhild Arntzen Bratthaugen 17 A 8210 Fauske 

78 102   Brunstad Ove Jan Bratthaugen 17 A 8210 Fauske 

78 105   Tofte Helen Tove Sjåheiveien 18 8200 Fauske 

78 105   Rørvik Rolf Sjåheiveien 18 8200 Fauske 

78 106   Johnson Egil Gjerdåsveien 38 B 8010 Bodø 

78 111   Eliassen Janita Korsvik Øvre Bjørkåsen 60  8074 Bodø 

78 111   Eliassen Tom Arne Øvre Bjørkåsen 60  8074 Bodø 

78 114   Simonsen Sven Bjørn Kleivaveien 14 8009 Bodø 

78 116   Fredlund Ingrid Juliann Vesterveien 17 8014 Bodø 

78 116   Prestegård Oddvar Paul Vesterveien 17 8014 Bodø 

78 117   Simonsen Rigmor Anna Nordstrandveien 66 C 8012 Bodø 

78 118   Karlsen Karl Kristian Snorres vei 22 8007 Bodø 

78 120   Berg-Jensen Tore Robert Øvre Lagård Terasse 10 8012 Bodø 

78 122   Thorstensen Frits Harald Reidulvs gate 15 7052 Trondheim 

78 125  Johansen Inge Slettvollveien 12 8011 Bodø 

78 127   Egerdahl Leif Martin Ragnar Schølberg vei 7 D 8010 Bodø 

      

78 132   Olsen Lorents Johan Sisikveien 27 A 8200 Fauske 

78 133   Jensen Hildegunn Ankerveien 3 8013 Bodø 

78 134   Kruger Else Hagen  Vestbrynet 34 1519 Moss 

78 137   Johansen Keth Inger Hellmyrveien 22 C 8011 Bodø 

78 138   Johnsen Knut Moss    

78 139   Antonsen Oddmund Peder Storgata 33 8006 Bodø 

78 140   Andreassen Torill Vesterveien 44 8014 Bodø 

78 140   Angler Thorvald Angell Junkerveien 11 8250 Rognan 

78 140   Bakken Anne Karin Ukjent   

78 140   Blix Kjellrun    

78 140   Brenne Irma Tunheimsbakken 16 1340 Skui 

78 140   Brandtzæg Harry Ukjent   

78 140   Brandtzæg Inger Sivert Nielsens gate 29 8007 Bodø 

78 140   Øyvind Brandtzæg Ukjent   

78 140   Brandtzæg Åshild Lunevollen 11 B 8012 Bodø 

78 140   Døhl Marie Kristine    

78 140   Hoseth Einar Kongens gate 31 8006 Bodø 

78 140   Jakobsen Agnes Madelene    

78 140   Jakobsen Alma Susanna    

78 140   Jakobsen Thor Woje Ukjent   
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78 140   Mjelle Sigmund Vesterveien 44 8014 Bodø 

78 140   Tvervik Magda    

78 140   Woje Jan Otto Kleivåsen 8 8010 Bodø 

78 140   Woje Willy Høgåsen 3 A 8050 Tverlandet 

78 141   Lyng Rita Ann Lisa Osphaugveien 4 8026 Bodø 

78 142   Sivertsen Helen Leitebakken 22 8200 Fauske 

   Holst-Andersen Tor Erik Postboks 3534, Rønvik 8087 Bodø 

78 143   Hansen Bjarne Haakon VII gate 94 8004 Bodø 

78 143   Hansen Inger Johanne Haakon VII gate 94 8004 Bodø 

78 144   Herseth Ragnhild Helene Kirkeveien 28 8009 Bodø 

78 145   Pedersen Arne Johan Parkveien 48 B 8005 Bodø 

    Pedersen Gjøreld Greisdalsveien 8 B 8028 Bodø 

     Iversen Ivar Christian Prinsens gt. 30 H 0901 8003 Bodø 

     Jakobsen Einar     

     Jakobsen Edith Skivik  8014 Bodø 

     Paulsen Asbjørn Langåsveien 54 8010 Bodø 

     Grøttland Tore Kneiken 7 8021 Bodø                   

   Johnsen Kari Gjerdåsveien 30 A 8010 Bodø 

   Buchholdt Jorun Hokkåsveien 11 8028 Bodø 

     Jentoft May-Elisabeth Aasli Parkveien 46 B 8005 Bodø 

     Bikset Gro Reinslettveien 31 B 8009 Bodø 

     Helskog Sture Høgliskrenten 7 8027 Bodø 

     Hansen Hans Richard Professor Schyttes gt 26 8005 Bodø 

   Dahlskjær Rose Nedre Bjørkåsen 25 8074 Bodø 

   Henriksen Else Prinsens gt. 117 8005 Bodø 

     Spjell Pål Nordstrandveien 44 8012 Bodø 

     Spjell Aina Nordstrandveien 44 8012 Bodø 

     Johansen Per-Gunnar Ankerveien 3 8013 Bodø 

   Johnsen Lilli-Ann Barth  Reinslettveien 11 8009 Bodø 

     Løvik Liv Ellen Sivert Nielsens gt. 50 A 8007 Bodø 
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6 REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
for reguleringsplan ”Rv. 80 Sandvika - Sagelva” 
 
 

Plandato Revidert Vedtatt 
24.07.06 xx.xx.xx xx.xx.xx 

 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 
 
 
 
§ 1 GENERELT 
 
 I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. Innenfor formålsgrensene 
skal arealene utnyttes til regulerte formål. 

 
 I medhold av plan- og bygningsloven § 25 er planområdet regulert til følgende formål: 
   
 Landbruksområder:  Jord/skogbruk 
 Offentlige trafikkområder: Offentlig trafikkområde  
 Spesialområde:   Privat veg 

Fellesområde:   Felles parkering 
 
 

§ 2  FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1    Etter Veglovens § 29 er byggegrensen 50 m fra senterlinje riksveg. 

 
2.2   I områder som reguleres til frisiktsone, tillates det ikke plassert gjenstander eller  
         vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over vegens nivå. Parkering i frisiktsoner er ikke   
         tillatt. 

 
2.3    Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.  
         Vegskjæringer og -fyllinger skal revegeteres og behandles på tilfredsstillende måte. 

 
2.4   Tiltakshaver skal anlegge og ferdigstille deponier slik at de ikke blir til fare eller vesentlig    
         ulempe for natur- og miljøforhold eller landbruksnæring i tilgrensende områder.  

 
2.5   Riggområder tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av  
        veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring mv. Når områdene tas i  
        bruk, skal de sikres på forsvarlig måte. 

 
2.6   Ved eventuelle funn av kulturminner skal arbeidet stanses, og melding sendes  
        Sametinget og Nordland fylkeskommune, kulturetaten. 
   

 2.7   Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal   
                     legges til grunn for dimensjonering av støytiltak i reguleringsplanen. Støygrensen er i  
                     utgangspunktet Lden = 55 dBA ved uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk.  
                     Retningslinjene åpner for at støygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan  
                     økes. 
                     For bygninger med støyfølsom bruk som etter fastlagte skjermingstiltak langs veg har en  
                     støybelastning som ligger i intervallet 55 – 65 dBA og som ikke har en støyøkning på >3  
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                     dBA tilbys ingen form for støydempende tiltak. Ved bygninger som har en økning >3 dBA   
                     og ligger i intervallet 55 – 65 dBA eller hvor støybelastningen er >65 dBA skal det gis  
                     tilbud om skjermingstiltak. Skjermingstiltakene kan være voller, skjermer eller tiltak på  
                     fasaden slik at det oppnås tilfredsstillende støynivå på privat uteplass og i alle oppholds-  
                     og soverom. 
 
 
 
§ 3  LANDBRUKSOMRÅDE  
 
            Fauske kommune: 

 
L1 Jord- og skogbruk 
Området kan i anleggsperioden nyttes som riggområde og midlertidig massedeponering. 
Området skal etter anleggsperioden tildekkes med stedegne vekstmasser, revegeteres og 
tilbakeføres til jord- og skogbruk. 

 
L2 Jord- og skogbruk 
Området kan nyttes som varig massedeponi. Ved deponering av masser skal humusdekket 
tas av før deponering. Deponiet skal gis terrengtilpasset utforming. Området skal etter 
anleggsperioden tildekkes med stedegne vekstmasser, revegeteres fortløpende og 
tilbakeføres til jord- og skogbruk. 
 

  
§ 4 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE 
  
 T1 Offentlig trafikkområde 
 Formålet omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, avkjørsler, busslommer, stopplasser, grøft- og 

skråningsareal, parkeringsplasser, motfyllinger, bruer, underganger, gangveg, jernbane, 
rekkverk, støttemurer, båtutsettingsplass, støytiltak, og andre anlegg som naturlig tilhører ny 
veg. I anleggsperioden skal det være muligheter for å anordne riggområder i området T1. 
 
Avkjørsler er vist med avkjøringspiler i planen. 
 
Fauske kommune: 
 
T2 Offentlig trafikkområde 
Formålet omfatter arealer til kjøreveg inkludert bru, parkering, grøft- og skråningsareal, 
snuplass og båtutsettingsplass. 
 
 

 
§ 5 SPESIALOMRÅDE 
 
           Fauske kommune: 
 
 S1 Spesialområde privat veg 
  Området reguleres til privat veg med staten som grunneier. 
 
 
§ 6 FELLESOMRÅDE 
 
           Bodø kommune: 
  
 FP1 Felles parkering 

Området reguleres til felles parkeringsplass for eiendommene 114/35 og 114/38. 
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