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1 Sammendrag
Statens vegvesen, utbyggingsavdeling nord har i samarbeid med Hamarøy kommune
utarbeidet detaljregulering for rv.85 Bognes fergeleie vest. Hamarøy kommune er ansvarlig
planmyndighet for reguleringsplanen. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for
forbedrede trafikale løsninger for trafikk til og fra fergeleie på rv.85 Bognes. Prosjektet skal
også ivareta eventuelle behov knyttet til bruk av lavutslippsferger i disse sambandene. Tiltak
på fergeleie skal i størst mulig grad utformes universelt. Oppstart av planarbeidet ble i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet og kunngjort vinteren 2021
For å imøtekomme fremtidige behov legger planen til rette for økning i kapasiteten på
antallet oppstillingsplasser.
Tiltaket vurdert til ikke å ha negative innvirkninger eller komme i konflikt med
naturmangfold. Det er ikke kjent kulturminner innenfor eller i nærhet til planområdet.

Nasjonal arealplan-ID 1875_1875202102

2 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med
Hamarøy kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for Rv.85 fergeleie Bognes Vest.

Hva er en detaljregulering?
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

Planforslaget består av følgende deler:
•

Plankart

•

Reguleringsbestemmelser

•

Planbeskrivelse

Hensikten med planarbeidet:
Høringen av reguleringsplan for tilrettelegging for lavutslippsferger på E6-sambandet på
Bognes ga mange innspill på behov for ytterligere tiltak, og tiltak som ligger utenfor
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planavgrensningen. Bakgrunnen for disse innspillene var i stor grad trafikksituasjonen som
ble erfart sommeren 2020, med kaotiske forhold i kryssområdet E6/rv. 85 og innesperrede
beboere. Hamarøy kommune ba om at planområdet ble utvidet og ytterligere tiltak
innarbeidet. Pga. tidspress knyttet til oppstart av ny fergekontrakt, ble det besluttet å varsle
planoppstart og iverksette planlegging fra fergeleiet og sørover til krysset til Korsnes.
Hensikten med prosjektet er å legge til rette for forbedrede trafikale løsninger og for trafikk
til og fra fergeleiene for de to fergesambandene som går ut fra Bognes. Prosjektet skal også
ivareta eventuelle behov knyttet til bruk av lavutslippsferger i disse sambandene. Tiltak på
fergeleiene skal i størst mulig grad utformes universelt.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet og
kunngjort vinteren 2021. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til
grunneiere, offentlige instanser og andre berørte, samt annonsert i Avisa Nordland og
lokalavisa Nord-Salten 02.mars.2021.
Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig planmyndighet, Hamarøy kommune, vurdert
planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. §§2,3 og 4 i forskrift om
konsekvensutredninger.
Alle interessegrupper skal ivaretas på en god måte gjennom medvirkningen etter plan- og
bygningsloven § 5-1. Berørte grunneiere følges opp i forbindelse med planarbeidet.

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperioden. Deretter mottar Hamarøy kommune planbeskrivelse, plankart og
reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.

3 Planområdet og eiendommer som omfattes
3.1 Planområdet
Tysfjorden skiller Hamarøy og Narvik kommune, og deler også fastlands-Norge nesten i to.
To fergeruter på riksveisambandet knytter landet sammen over fjorden, den ene mellom
Bognes og Skarberget som en del av E6, den andre går over rv. 827 mellom tettstedene Drag
og Kjøpsvik. E6 sørfra ender i Bognes fergeleie for videre ferdsel over til Skarberget. På
fergeleiet er det to fergekaier, hvor den østre tilhører E6-sambandet mens den vestre
tilhører rv.85 og ferge til Lødingen i Vesterålen. Det er en kafe helt i sør før
Figur 1 Utsnitt av Tysfjorden. Fergeruta Bognes - Skarberget som gul, stiplet
linje.
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oppstillingsfeltene samt noen boliger på høyden øst for fergeleiet. Bognes som sted preges
av natur/ turterreng og har spredt bebyggelse, både eneboliger og hytter/ fritidsboliger. I
tillegg til fergeleiet er det også en mindre småbåthavn på stedet.

Planområdet

Kartutsnitt over området der Bognes ligger.
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Figur 2 Planavgrensning ved varsel om oppstart.

4 Planstatus og overordnede føringer
4.1 Nasjonal transportplan
Prosjektet er ikke omtalt i gjeldende NTP eller gjennomføringsprogrammet.

4.2 Målsetting med planarbeidet
Samfunnsmål:
Økt trafikksikkerhet med basis i 0-visjonen
Bedre forhold for myke trafikanter
Bedre framkommelighet.
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Reduserte klimautslipp

Effektmål:
Bidra til god tilgjengelighet og universelt utformede reisekjeder.
Trafikksikkerhetstiltak for å unngå konflikter med kryssende trafikk til to adskilte
fergesamband med separate oppstillingsplasser, sikker og trygg adkomst til beboere, økning
av oppstillingsområdet Bognes vest inkludert oversiktlig og trygg inn og utkjøring fra/til
riksveg E6.
I tillegg sikre trafikksikkerhet, god trafikkflyt og forhold for myke trafikanter til/fra og på
fergeleiene på Bognes.

Resultatmål:
Planbehovet skal avklares. Det er nødvendig med reguleringsplanlegging. Det skal lages en
ny detaljreguleringsplan som dekker behov og løser utfordringene.
HMS, trafikksikkerhet, fremkommelighet, universell utforming og miljøhensyn skal legges til
grunn i planleggingen.

4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig planmyndighet, Hamarøy kommune, vurdert
planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. §§2,3 og 4 i forskrift om
konsekvensutredninger.

4.4 Planprosess og medvirkning
Alle interessegrupper skal ivaretas på en god måte gjennom medvirkningen etter plan- og
bygningsloven § 5-1. Berørte grunneiere følges opp i forbindelse med planarbeidet.

4.5 Regionale planer, Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner,
reguleringsplaner
I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til Næringsvirksomhet.
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Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel
Tilstøtende fergesamband på E6, Bognes -Skarberget er detaljregulert.

Reguleringsplan for E6 Bognes
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5 Hovedutfordringer i planområdet
Ved stor sommertrafikk har trafikken på sambandet rv.85 blokkert for trafikken på E6
sambandet. I tillegg har det vært boliger som har fått adkomsten til sine eiendommer
blokkert. Det siste har kunnet skape uheldige situasjoner ved akutte behov.
I tillegg har det vært fare for trafikksikkerheten med lange køer på E6.

6 Mulighetsvurderinger
Statens vegvesen har vurdert muligheter for å øke kapasiteten på gjeldende
oppstillingsplass. Etter en samlet vurdering har det blitt besluttet at området måtte utvides
for å oppnå ønsket kapasitet og trafikksikkerhet.

Eksempelskisse for mulighet for utvidet kapasitet innenfor gjeldende område.

7 Planforslaget; plankart og bestemmelser
Illustrasjon over planområdet
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Det nye fergeleiet er dimensjonert for 326, personbilenheter (pbe), oppstillingsplasser herav
16 prioriterte handicap (HC) plasser. Planforslaget legger opp til at det kan bygges
servicebygg i tilknytning til ferjeleiet innenfor arealet avsatt til trafikkformål.
Avkjørselen til oppstillingsplassen må bygges ny og flyttes mot sør, men opprettholdes som
et kanalisert kryss, med venstresvingfelt.
De to boligene som har fått avkjørslene sine blokkert ved tidligere køproblemer er kjøpt opp
av Statens vegvesen. Boligene er revet etter søknad og godkjenning av Hamarøy kommune.
Tomtene boligene har stått på foreslås omregulert til LNFR område.
Omregulering av areal i gjeldene plan for E6 Bognes

Arealet der det gamle venterommet på Bognes lå, er i gjeldende plan regulert til annen
veggrunn-grøntareal. Gjennom planlegging og tilrettelegging for lavutslippsferge på
sambandet rv.85 Bognes-Lødingen har det kommet frem at det er behov for å sette opp et
teknisk bygg på dette arealet. I planforslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn er arealet
foreslått omregulert til samferdsel teknisk anlegg.

10

Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.85 Bognes fergeleie vest
Planforslaget legger ikke til rette for småbåthavnen slik den nå foreligger eller utvidelse av
den. Småbåthavnen er etablert gjennom en midlertidig avtale med Statens vegvesen. Statens
vegvesen, ved fergedrift, ønsker ikke en videreutvikling av småbåthavnen eller at den skal
etableres på permanent basis. I henhold til gjeldende avtale kan Statens vegvesen si opp
avtalen ved behov.

8 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av
planforslaget
8.1 Trafikkforhold
Trafikksikkerheten vil ivaretas og forbedres som følge av tiltaket, bl. annet ved at forskjellige
funksjoner blir separert. Oversikt ved eventuelt kryssing av trafikkstrømmen til og fra ferga
samt trafikk på fergeleiet forbedres. Fortau vil bedre forholdene for gående på fergekaias
vegareal. Syklende vil ferdes blant kjørende og passerer oppstillingsfeltene for å bli med
ferga. Det er planlagt egen påstigningslomme etter ilandkjøring fra ferga.

Fergeleiets landområde:
Eksisterende situasjon
Fergeleiet har i dag oppstillingsplass til 128 personbilenheter (pbe). Fergeleiet er separat,
men ligger tett tilknyttet fergeleiet E6 Bognes - Skarberget. Det er et toalettbygg på
fergeleiet og eget areal avsatt til parkering.
Virkninger av planforslaget:
På fergeleiet legges det opp til å øke antall oppstillingsplasser, fra ca. 180 til 326
personbilplasser. Det settes av egne oppstillingsplasser for personer med behov for spesiell
tilrettelegging (HC-plasser) og området gjøres generelt mer brukervennlig for fotgjengere.
Nytt toalettbygg og venterom legges i sammenheng med teknisk bygg. Området
dimensjoneres for modulvogntog.

8.2 Gang- og sykkeltrafikk
Planforslaget legger til rette for å ivareta gående og syklende på selve fergeterminalen
utover det er det ingen spesielle tiltak for myke trafikanter.

8.3 Kollektivtrafikk
Planforslaget legger til rette for at det kan etablere egen lomme for påstiging på buss.

8.4 Konstruksjoner
Det er ingen nye konstruksjoner i prosjektet.
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8.5 Universell utforming
Krav til universell utforming skal legges til grunn for planlegging av fortau, påstigningsfelt
etter avkjøring fra ferga, busslommer samt løsninger for gående/syklende. Det er også stilt
krav til antall parkeringsplasser som skal dimensjoneres og avsettes for
bevegelseshemmede. Dette er funksjoner som i hovedsak vil ligge innenfor det regulerte
området som blir regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, terminalområde på
land.
Eksisterende situasjon
Det er ikke egne gangadkomster til fergen, bare rabatter. HC-parkering er ikke tilrettelagt.
Det er wc-bygg med ett HC-toalett og ett herre-/dametoalett. Dørterskel er for høy med 10
cm, og dørbredde er 88 cm (ikke nok). Det er flere mangler inne. Der er kun ett bord/benk
plassert på en rabatt, ikke tilfredsstillende oppholdsarealer. Skilting må forbedres.
Virkninger av planforslaget
Gangarealer langs yttersiden av oppstillingsplassene. Nytt servicebygg med HC-toalett med
trinnfri adkomst. Reserverte HC-plasser for både oppstilling og annen behov. Sittegrupper i
tilknytning til servicebygg, med UU-tilrettelegging. Skilting bør være lesbar for flest mulig.
Det skal ikke plantes allergifremkallende beplantning.

8.6 Landskapsbilde
Eksisterende situasjon
Bognes i Hamarøy kommune ligger i et kystslettelandskap omgitt av et kupert ås- og
fjellandskap. Bognes er et fergested på vestsiden av den ytre del av Tysfjorden. Fra Bognes
er det fergeforbindelse (25 min) over Tysfjorden til Skarberget (E6 mot Narvik) og over den
indre del av Vestfjorden til Lødingen (rv. 85) (60 min). Fra Bognes går E6 sørover til Fauske.
Fylkesvei 7534 går til Korsnes.
Det er jordbruk nær fergeleiet, ellers preges nærområdet av naturmark. Bortsett fra
strandflata er terrenget kupert og stiger mot vest til toppen Bogvetten 521 moh. Bogvika
danner en beskyttende form som egner seg til havn, og i tillegg til fergedrift er det en
mindre småbåthavn. Øst for fergeleiet er det noen få eneboliger.
Bognes fergeleie domineres av en stor asfaltflate med oppstillingsplasser og p-plasser for
biler. Det er moloer, fergeleier, høye lysmaster, mange skilt, rekkverk, toalett, tekniske bygg
og kontainere.
Utsikten over fjorden mot øst, mot Valletindan, Stortinden og Kulhornet (ca. 800-1000 m),
er spektakulær.
Virkninger av planforslaget
Arealbruken til adkomst og oppstillingsplasser blir optimalisert, med ganske små endringer i
terrenget. Et nytt servicebygg med HC-toalett, blir lagt på en liten fylling for enden av kaia.
Det kan etableres oppholdsplasser nord for servicebygget, med fin utsikt over fjorden.
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Avbøtende tiltak
Bevare mest mulig vegetasjon mot øst, særlig som en skjerming bak det tekniske bygget.
Alle berørte arealer utenfor fast dekke bør revegeteres. Ved stikkrenner skal rørinntak og
kanter sikres med steinsetting.

Eksempel på steinsetting omkring stikkrenne. (Foto: Elisabet Kongsbakk, Statens vegvesen)

8.7 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Tiltaket berører i liten grad områdene rundt selve fergeleiet. Tiltaket antas ikke å ha negative
effekter på friluftsliv.

8.8 Naturmangfold
Eksisterende situasjon

Det er krav om utredning/vurdering av konsekvenser i samsvar med et sett miljørettslege prinsipper
for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8
– 12. Utbedring av fergeområdet vil berøre noe naturareal og kommer derfor inn under dette kravet.
Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (miljodirektoratet.no),
artskart (artsdatabanken.no) og Statens vegvesen sine egne registreringer av fremmede arter i
driftskontraktene. Naturforvalter Trond Aalstad var på befaring i området 22. juli 2019.
Det er registrert næringssøkende individ av makrellterne (sterkt truet EN), fiskemåse (nær truet NT)
og teist (nær truet NT). Ingen av disse er registrert som hekkende innenfor planområdet. Det er også
registrert oter (sårbar VU) her. Det er for øvrig ikke registrert arter som er definert som truet, altså i
kategori CR, EN, VU i Norsk Rødliste for arter 2015 innenfor planområdet eller nær dette. I berørt
sjøareal er det fastbunnsfjære mens det lenger inn i bukta er bløtbunnsfjære. Det er noen
forekomster av lupin langs vegen og ved hus, men dette er utenfor reguleringsplanarealet.

Kunnskapsgrunnlaget blir regnet som tilstrekkelig jamfør Naturmangfoldloven § 8 der det heter at
kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.
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Dagens fylling på Bognes (Foto: Trond Aalstad, Statens vegvesen)

Virkning av planforslaget

Utbedringen gjelder fergeområdet og det er i all hovedsak allerede sterkt påvirket areal. Noe
naturareal kan bli berørt, men det er ikke registrert viktige naturverdier her. De registrerte rødlista
artene er ikke hekkende her eller har planområdet som viktig del av leveområdet.
Det er noe lupin (fremmedart) langs vegen og ved hus, men siden disse ligger utenfor planområdet
anses ikke dette å utgjøre en utfordring for tiltaket. Dersom det må graves i disse massene må en
håndtere massene slik at en unngår spredning.
På grunn av registrerte miljøgifter i tilstandsklasse III i området ved fergekaia må tiltaket avklares
med fylkesmannen som forurensningsmyndighet.
Med forbehold om nødvendige hensyn til forurenset sediment og fremmedarten lupin er tiltaket
vurdert til ikke å ha negative innvirkninger eller komme i konflikt med naturmangfold. Prinsippene i
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ligger til grunn for vurdering av mulig skade, ulempe og avbøtende
tiltak. Kravet i naturmangfoldloven § 7 anses som oppfylt.

8.9 Kulturarv
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner fra før
1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes automatisk fredete kulturminner. Kulturminner
yngre enn år 1537 benevnes nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak.
Samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk fredet. Skipsfunn under vann er
automatisk fredet dersom disse er eldre enn 100 år. Kulturmiljøer er områder hvor
kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er
landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.
I forbindelse med planforslaget ble det våren 2019 foretatt marinarkeologiske registreringer
etter kulturminneloven §9. Ansvarlig etat var Tromsø museum, som var sjøfartsmuseum
med regional forvaltningsmyndighet for kulturminner under vann. Det ble ikke registrert
14
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marine kulturminner. Regional kulturminneforvaltning v/ Nordland fylkeskommune og
Sametinget har vurdert at det ikke er behov for registreringer etter kulturminner som de har
forvaltningsmyndighet for. Det er ikke kjent kulturminner innenfor eller i nærhet til
planområdet.

8.10 Naturressurser
Planområdet berører ikke jordbruk, skogbruk eller drivverdige fjell- og
løsmasseforekomster. Planområdet ligger ikke innenfor områder viktige for reindrifta.

8.11 Geologi og grunnforhold
Løsmasser
Løsmassekartet til Norges geologiske undersøkelser (NGU) viser at det hovedsakelig er
forvitringsmateriale og tykk havavsetning i det aktuelle området.

Figur 13 Løsmassekart viser at det er forvitringsmateriale og tykk havavsetning i området.

Berggrunn
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Bergrunnskartet til NGU viser at bergarten i det aktuelle området er granittisk gneis (M 1:250 000),
(referer til figur nedenfor). Det kan likevel ikke ses bort fra at det også kan forekomme
glimmergneis/glimmerskifer da den bergarten grenser til granittisk gneis. Nøyaktig plassering av
bergartsgrensen er uvisst. Fra flyfoto er det to tydelige regionale struktursett orientert NØ – SV og
NNV – SSØ.

Figur14 Berggrunnskart viser at hovedbergarten i det aktuelle området er granittisk
gneis.

8.12 Naboskap
Vedtatt reguleringsplan vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillige avtaler med grunneiere
ikke oppnås, vil en vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon av eiendom og rettigheter. Normalt
vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at offentlige trafikkområder blir offentlig eiendom.

8.13 Støy
Støy for dagens situasjon og ny situasjon er beregnet i forbindelse med ombygging av
Bognes fergekai. Det er i tillegg utført støyberegninger fra anleggsarbeid i forbindelse med
ombyggingen. Beregningsresultater og vurderinger er presentert i rapport 10218346-01RIA-RAP-001, Støysonekart fergekaier Tysfjordbassenget.
Virkninger av planforslaget Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,
T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 –2021) er lagt til
grunn i vurdering av støy fra fergekaiene. Retningslinjen angir grenseverdier for anleggsfase
og driftsfase for fergekaier. Grenseverdi for anleggsarbeid i forbindelse med ombygging av
fergekaiene er LpAeq12h, 07-19 = 60 dB for støy uten impulslyd og LpAeq12h, 07-19 = 55
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dB for støy med impulslyd (peling / pigging). Det er forutsatt en anleggsperiode på over 6
mnd. For driftsfasen av fergekaiene er grenseverdier for havner og terminaler lagt til grunn. I
henhold til T1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner.
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det
normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy.

For krav til innendørs støy i støyfølsom bebyggelse henviser T-1442 til forskrift om tekniske
krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) TEK 10 og Norsk standard NS 8175 klasse C som
angir minimumskravene som følger av forskriften. Kravet til innendørs lydnivå for boliger er
LAekv ≤ 30 dB. Krav til innendørs maksimalt lydnivå i soverom på natt er LAmax ≤ 45 dB.
Krav til innendørs lydnivå gjelder ikke for fritidsboliger.
Beregningsforutsetninger
Underlagsdata fra Statens vegvesen er lagt til grunn for støyberegningene. For
anleggsperioden gjelder dette type støyende aktivitet, driftstider og plassering av støykilder.
For driftsfasen gjelder dette ÅDT- tall for dagens og fremtidig situasjon i tillegg til
anløpstider for ferger. Kildenivåer for anleggsstøy er hentet fra Multiconsult’s database.
Kildenivåer for støy fra ferge er basert på målinger som Multiconsult har utført på Flakk
fergekai i Trondheim. Kildenivå fra maksimalt støynivå ved ankomst/avgang ferge og fra
kjøring av og på ferga er hentet fra Sulesund fergekai i Detaljregulering – høringsutgave. E6
Bognes fergeleie, Hamarøy kommune. 16 Ålesund. Det er forutsatt at ny fergekai ved Bognes
skal ha lik standard som Sulesund fergekai med fokus på støyreduserende tiltak.
Anleggsfase
Peling er den klart mest støyende aktiviteten, etterfulgt av pigging og boring. Ekvivalent
lydnivå på dagtid LpAeq12h, 07-19 vil overskrides ved flere boliger i anleggsperiode når det
foregår peling, pigging og boring hvis man antar en driftstid på 10 timer per dag. Det er ikke
planlagt aktivitet på kveld, natt eller på helligdager. For annen anleggsvirksomhet
(gravemaskinkjøring og lastebiltrafikk) er det beregnet at grenseverdi for ekvivalent lydnivå
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vil overskrides ved de nærmeste boligene. Aktuelle støyreduserende tiltak vil være fokus på
bruk av støysvakt utstyr, lokal skjerming på anleggsområdet (containere, etc) og reduserte
driftstider for de mest støyede aktivitetene. Naboer må varsles i forkant av det mest
støyende aktivitetene med informasjon om varighet, arbeidets art og hvorfor de støyende
arbeidene er nødvendige.
Driftsfase
For både dagens situasjon og ny situasjon er døgnekvivalent lydnivå Lden fra vegtrafikkstøy
og fergekai i Bognes beregnet til å tilfredsstille grenseverdien for havner og terminaler på
Lden = 55 dB og Ln = 45 dB.
Beregnet støynivå for ny situasjon:

Figur 10 Støysonekart, Lden, i 4 meters høyde. Drift ny situasjon. Gul støysone: 55dB < Lden
< 65 dB. Rød støysone: Lden > 65 dB.
Maksimalt lydnivå LAFmax fra fergekai er beregnet til å overskride grenseverdien for havner
og terminaler på LAFmax = 60 dB for 4 boliger. Maksimalt støynivå fra fergekai oppstår når
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ferge legger til kai, fergelem slår mot fergekai eller ferge og når tungtrafikk kjører av og på
ferga. Grenseverdien for maksimalt støynivå gjelder for fergeanløp på natt i tidsrommet kl.
2300-0700.
Beregnet maksimalt støynivå på natt for ny situasjon:

Figur 11 Støysonekart, LAFmax, i 4 meters høyde. Drift ny situasjon. Maksimalt støynivå fra
fergekai. Gul støysone: 60dB < LAFmax < 80 dB. Rød støysone: LAFmax > 80 dB. Aktuelle
tiltak for å redusere støynivå vil være støyskjerm ved fergekai og støydemping av kai/
fergelem og/eller lokal støyskjerming ved boligene.
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9 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Med utgangspunkt i forslag til regulering for Bognes fergeleie om tilrettelegging for
lavutslippsferger er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
Norconsult har på vegne av Statens vegvesen utarbeide ROS-analysen. Planområdet fremstår
generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart. Det
har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer
som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. På den bakgrunn ble følgende
farer utredet: • Ustabil grunn • Flom i vassdrag • Havnivåstiging og stormflo •
Ekstremnedbør (overvann) • Skog-/lyngbrann • Transport av farlig gods • Trafikkforhold Av
disse fremstod skog-/lyngbrann og transport av farlig gods som moderat sårbart og det ble
gjennomført risikoanalyser av farene. Analysene viste akseptabel risiko, men det er
utarbeidet en tilrådning som vurderes som kostnadseffektivt og med god risikoreduserende
effekt: Det tilrådes at det etableres god brannberedskap i anleggsfasen. Detaljregulering –
høringsutgave. E6 Bognes fergeleie, Hamarøy kommune. 20 Det er også, gjennom
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i
dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet i tabellen under.
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10 Gjennomføring av forslag til plan
10.1 Framdrift og finansiering
Prosjektet er ikke prioritert verken i NTP eller i gjennomføringsplanen slik de foreligger nå.
Denne detaljreguleringen er et ledd i å få prosjektet innarbeidet i gjennomføringsplanen.

10.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Trafikk skal ikke hindres unødig i anleggsperioden. Løsninger for myke trafikanter må ivaretas.

10.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) uttrykker belastningen som påføres de menneskene som
skal bygge eller bruke prosjektet i anleggsfasen, driftsfasen og vedlikeholdsfasen.
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre en målsetning om at all virksomhet i
etaten skal gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Alt planarbeid
gjennomføres i henhold til krav nedfelt i interne bestemmelser samt lov og forskrifter.
Det er utført en analyse av sårbarhet og risiko. Aktuelle forhold er omtalt og tiltak er
beskrevet. Med bakgrunn i denne analysen er det utarbeidet en SHA-plan (Sikkerhet, Helse,
Og Arbeidsmiljø for byggeplanfasen i henhold til byggherreforskriften. SHA-planen
inneholder risikovurdering og påpeker farlige og miljøbelastede arbeidsoperasjoner og
materialer i forbindelse med bygging. Byggherrens Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan
(SHA-plan) danner grunnlaget for de HMS krav som stilles til den utførende avtale/kontrakt.

10.6 Ytre miljø
Innspill til plan for ytre miljø (YM-plan)

Tema

Problemstilling/vurderinger

Støy

Konkrete tiltak vurderes i neste planfase.

Forurensning av

I anleggsperioden må det utvises varsomhet med vannkilder.

jord og vann
Landskap

Gi fyllinger og skjæringer en form tilpasset terrenget.
Revegetere med toppjord fra stedet så mye som mulig.
Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal enn det som er
nødvendig.

Nærmiljø og

Ivareta framkommelighet til småbåthavn i størst mulig grad i

friluftsliv

anleggsfasen.
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Naturmiljø

Lupin (fremmedart) langs vegen og ved hus i nærhet til planområdet,
dersom det må graves i disse massene må de håndteres slik at spredning
unngås.
Det må foreligge avklaring fra fylkesmannen om håndtering av forurenset
sediment før arbeid i sjø kan startes opp.

Strandsone

Ingen spesielle hensyn, i hovedsak allerede sterkt påvirket område.

Kulturminner

Ingen registrerte kulturminner i planområdet.

Naturressurser

Eventuelt topplag med matjord mellomlagres og tilbakeføres.
God siktrydding som tiltak mot viltpåkjørsler.

Materialvalg og

Ha fokus på enhetlige løsninger i hele prosjektområdet mht.

avfallshåndtering

materialbruk.
Satse på materialer som er miljøvennlige og som kan gjenvinnes.
Vurdere lokale leveranser.
Det skal lages avfallsplan.

For å ivareta det Ytre Miljø vil det bli utarbeidet en egen YM-plan som også stiller krav til
byggherre og entreprenør i byggeperioden.

11 Sammendrag av innspill og merknader
01 Bognes småbåtforening v/ Rune Karlsen.
Båthavna som sosialt samlingspunkt. Forventning om at planprosessen ivaretar
lokalbefolkninga og båtforenings historiske rett og interesser, og at fortøyningsplass og
tilgang til havet ikke forringes.

Kommentar: Småbåthavnen er etablert på en midlertidig tillatelse og planforslaget har
ikke regulert til formål småbåthavn da det ikke er ønskelig å det legges til rette for
denne aktivitet på permanent basis.
02 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Generell tilbakemelding på varsel om oppstart. Ettersom Statsforvalteren har et overordnet
ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse områdene kunne inngå som en
del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til
Fylkesmannen dersom det er nødvendig.
Kommentar: Tas til etterretning.
03 Nordland fylkeskommune, datert 14.10.19.

Oppstartsmeldingen viser ikke godt nok hva som er formålet med planen.
Mangelen på informasjon gjør det vanskelig å ta stilling til og komme med tilbakemelding på det
oppstartede planarbeidet.
Vi stiller oss positive til at det er fokus på å legge til rette for lavutslippsferger. Det er i tråd med
regional arealpolitikk. Viser for øvrig til gjeldende fylkesplan for Nordland. Så langt vi kjenner til,
er planene ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert
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forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse
når planforslag foreligger.
Kommentar: Tas til etterretning.
04 Norges arktiske universitetsmuseum.
Ingen automatisk vernede kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk betydning
innenfor de sannsynlige tiltaksområdene i planforslaget. Ingen merknader til
reguleringsplanforslag eller eventuelle tiltak som planlegges i sjøen.

Kommentar: Tas til etterretning.
05 Statsforvalteren i Nordland.
Statsforvalteren registrer at planområdet strekker seg til midten av Bogvika. Statsforvalteren
er skeptisk til utfyllinger og inngrep i slike bløtbunnsområder og tilgrensede strandområder.
Områdene er artsrike og viktige nærings- og rasteplasser for fugl, spesielt for vadefugler.

Kommentar: Tas til etterretning. Planområdet er redusert i forhold til oppstartsvarslet, men
utvidelse av et fergeleie som ligger i strandsonen vil nødvendigvis måtte medføre utfylling,
planlagt utfylling er svært begrenset.
06 Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)
NVE er nasjonal sektormyndighet innen fagområdene flom-, erosjons- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann og anlegg for energiproduksjon og
fremføring av elektrisk kraft. Dersom planen berører NVE sine saksområder, skal NVE ha
tilsendt planen ved høring.

Kommentar: Tas til etterretning
07 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
DMF er sentral fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og skal
bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig bærekraftig utvinning og
bearbeiding av mineralske ressurser, og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser
blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. I planarbeidet bør det gjøres rede for om
eventuelle masser fra prosjektfasen har kvalitet som bør komme samfunnet til gode.

Kommentar: Tas til etterretning
08 Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning. Deres oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter for marine næringer- fiskeri og akvakultur- herunder å ta vare på
marint biologisk mangfold. Det er lagt med en oversikt over fiskeri og ressursområder i
tilknytning til planområdet. Fiskeridirektoratet forutsetter at de kartlagte fiskeri og
ressursområdene hensyntas, og at avbøtende tiltak settes inn og at alle arbeider utføres på
en måte som er minst skadelig for miljøet. Ved utfylling i sjø må det bare brukes rene
masser.

Kommentar: Tas til etterretning

09 Politiet
23

Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.85 Bognes fergeleie vest
Politiet har ingen innvendinger opp mot det planlagte arbeidet som tenkes iverksatt.

Kommentar: Tas til etterretning

10 Pål Laumann, eier av Storjord 7235
Fra huset ble bygd på 60 tallet har det vært en stor økning i trafikken i området. Dårlig
trafikksikkerhet for alle myke trafikanter langs veien. I tillegg har de opplevd at kø sørover
langs E6 har ført til at de ikke kommer til/fra eiendommen sin.
Deres tanker er at Bognes ikke lengre er beboelig og de ber om at boligen deres blir innløst
av Statens vegvesen.

Kommentar: Statens vegvesen har kjøpt og revet de to boligene som ligger i tilknytning til
krysset mot rv.85 Bognes-Lødingen.

Vedlegg
Planbestemmelser
Plankart
Plankart m/illustrasjoner
Illustrasjon m/snitt
Støyrapport
Støykart
Støykart
ROS-analyse
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