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1. Bakgrunn og formål for regulering 

Planområdet hovedprosjektet er FV 17 gang og sykkelvei Leland – Engheim. Planarbeidet 

skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål, sikring av myke trafikanter ved etablering av 

gang/sykkelveg på strekningen, samtidig tilrettelegge for kollektivtrafikk med busslommer.  

For både kjørende og gående vil etablering av gang- og sykkelveg, tilrettelegging for 

kollektivtrafikk med busslommer gi økt framkommelighet, trygghet og bedring av 

trafikksikkerheten på strekningen. 

Separering av trafikken på strekningen vil medføre bedre kjøreforhold både for 

transportnæring og kollektivtransport totalt sett. Tilrettelegging for gang og sykkelvei og 

kollektivtiltak vil øke trafikksikkerheten for alle kjørende, gående, syklende og reisende. 

1.1 Området som ønskes regulert 

Planområdet ligger i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Nærmeste by er Sandnesjøen ca. 15 

min til kommune senteret Leland. Leland har en sentral beliggenhet i kommunen med nærhet 

til større arbeidsmarkedssentra og skoler.  

Fig.1. Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 
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Den aktuelle planstrekningen går fra Leland sentrum til Engheim, en strekning på totalt 1,3 

km. Planlagt gang- og sykkelvei møter eksisterende gang og sykkelvei som går forbi Leland 

sentrum. 

Planforslaget legger til rette for å avsette areal til etablering av separat gang og sykkelvei på 

strekningen.  

1.2 Målsetting  

Bakgrunnen for reguleringsplanarbeid er ulykkesstatistikken på strekningen samtidig ønsket 

om å gjennomføre tiltak å endre dette.  

Det må utarbeides reguleringsplan som grunnlag for videre detaljprosjektering, og som 

juridisk grunnlag for gjennomføring av tiltakene. 

Vedtatt reguleringsplan, som skal føre til utbygging av gang- og sykkelsti, vil gi bedring av 

trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

Men det som er viktigst er at gang og sykkel vei trygger skoleveg og tilrettelegger for alle 

brukere med tanke på universell utforming.  

I tillegg gjør sykkelvei det mulig å realisere utbygging av Sletta, Engheim bolig områder, 

1.3 Tiltakets forhold til KU – forskrifter 

Planen faller ikke under forskrift om konsekvensutredning. 

1.4 Planstatus for området 

Rikspolitiske retningslinjer 

Retningslinjer for planlegging av riks og fylkesveger etter plan- og bygningsloven med 

«Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging» skal legges til 

grunn for utarbeiding av planer for riks og fylkesveger. 

Nasjonal transportplan 

Nasjonal Transportplan legger fram et fremtidsbilde om at transport ikke skal føre til drepte 

eller varig skadde «Nullvisjonen». Et sykkelvegnett er derfor en viktig del av en samlet 
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transportplan. Strategi bør være et godt grunnlag for tryggere, mer miljøvennlig og effektiv 

transportavvikling. Intensjonen i disse dokumentene skal legges til grunn for planleggingen. 

Fylkesvegplanen 

I Fylkesvegplanen for Nordland er hovedmålet å tilby helhetlige, behovstilpassende og 

effektive samferdselsløsninger for persontrafikk og næringsliv på land, sjø og luft. 

Det er bland annet fokus på « utvikling av sammenhengende og sikre gang og sykkelveger». 

Tilrettelegging for gang og sykkelveg og kollektivtiltak vil være med å bedre sikkerheten for 

alle trafikkgrupper. 

Kommuneplanen 

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og gitt prioritert i trafikksikkerhetsplan og budsjett. 

Kommunen søker om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til planarbeidet. Midler til 

trafikksikkerhetstiltak i trafikksikkerhetsplanen kan føre til utarbeidelse av reguleringsplanen 

og gi hjemmel for etappevis bygging av gang og sykkelvei på strekningen. 

Reguleringsplaner 

Det er ingen reguleringsplaner på denne strekningen som vil bli berørt av denne planen. 

1.5 Eiendomsforhold/berørt bebyggelse 

Langs strekningen ligger en bygning nært vegen. Det er foreslått innløsning av denne 

bygningen. 

Det blir avholdt møte med eier av bygningen. 

Planområdet er omtrent 34,240 daa. Følgende eiendommer omfattes: 58/2, 58/15, 58/16, 

58/19, 58737, 58/213, 58/214, 58/215, 58/280, 58/411, 59/5, 59/11, 59/21,  

 

1.6 ROS-analyse 

 

ROS- analyser skal omfatte følgende forhold: 

a. Stedskarakter, estetikk, hensyn til omliggende bebyggelse 
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b. Kulturminner og kulturmiljø 

c. Infrastruktur, kommunikasjon, transport, transportproduksjon, trafikksikkerhet 

d. Befolkningens helse, friluftsliv 

e. Barn og unge 

f. Jord- og skogbruk 

g. Næringsliv og sysselsetting 

h. Universell utforming 

i. Utbyggingsavtaler 

j. Økonomiske konsekvenser  

2. Beskrivelse av planområdet 

1.3 Beliggenhet 

Veistrekningen som reguleres ligger mellom Leland og Engheim langs FV 17. Dette utgjør en 

strekning på ca. 1,3 km. Foreslått gang- og sykkelveg går parallelt med FV17. Traseen er lagt 

på samme side av Fv 17 som gang- og sykkelvei utbygd i forbindelse med prosjekt Leland 

Miljøgate(ID 30087). 



 
 

 
 

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim 2016 

5 
 

Fig.2. Eksisterende gang- og sykkelvei Leland Miljøgate 

Framtidig gang- og sykkelvei er plassert tre meter fra veg. Der gang- og sykkelveg berører 

busslommer blir den etablert på siden av holdeplass, og med noe avstand for å hindre konflikt 

med av- og påstigende passasjerer. Alle vegelementer blir konstruert i henhold til «Håndbok 

N100 veg- og gateutforming» 

Alternativere traseer for gang- og sykkelvei er vurdert.  

Kommunen har 2216 innbyggere. Kommunens samlede areal er 465,3 km
2
. Bosetningen er 

spredt, men på Leland er kommunens rådhus, skole, barnehage, idrettsanlegg samt ulike 

service og næringsfunksjoner lokalisert. 

3.2 Dagens arealbruk 

I dag er i hovedsak dyrka/dyrkbar jord som grenser med FV 17 på hele strekningen samt 

enkelttomter.  

Konsentrert bebyggelse med boligfelt, skole og butikk befinner seg utenfor planområdet. 

3.3 Trafikkforhold 

FV 17 er både stamveg, hovedveg til Bodø samt adkomstveg til randbebyggelsen på 

strekningen. Dette fører til relativt mye trafikk og til tider stor andel tungtrafikk, dessuten stor 

trafikk av turister om sommeren. 

Det er tellepunkt ved Leirfjord Barneskole og Ungdomsskole og i 2008 ÅDT her var ca. 2400 

med tung bil andel på ca.11 %. 

Fartsgrensen på strekningen er 80 og 60 km/t. Størstedelen av strekningen har 80 km/t. Bare 

liten del av strekningen er på 60 km/t. 

Gang- og sykkelvei vil ha stor betydning for trafikksikkerheten langs den mye trafikkerte FV 

17. For myke trafikanter vil det bli langt tryggere å ferdes langs vegstrekningen. 

3.4 Landskapsbilde 

Planområdet ligger i kulturlandskap omkranset av natur.  
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Topografien er forholdsvis flat med noen småkuperte rygger. Det gjør at utbyggingen kan 

gjennomføres på en skånsom måte. 

Bebyggelsen er en blanding av gårdstun og spredt bebyggelse i et karakteristisk beiteområde 

og dyrka mark. 

Områdets visuelle kvaliteter har middels verdi. 

I overordnet perspektiv er etablering av gang og sykkelvei et lite omfattende inngrep. 

Avstandsvirkningen vil være ubetydelig.  

Fig.3 Bildet viser veien gjennom planområdet. Den ligger lett i terrenget. Bebyggelsen, 

stedvis, ligger svært nær vegen. 

3.5 Nærmiljø 

Friluftsliv utøves ikke innenfor planområdet, men befolkningen bruker å gå tur langs vegen. 

Hvis gang- og sykkel vei blir utbygget vil beboerne fra nærmeste boligfelter få mulighet til å 

ferdes tryggere på sykkel og til fots langs den aktuelle strekningen. 
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Utbygging av traseen vil gi muligheter for utvikling av boligbebyggelse langs FV 17. 

Fig.4 Gang- og sykkelvegen vil være et godt trafikksikkerhetstiltak 

3.6 Kulturmiljø 

Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 

3.7 Naturmangfold, naturressurser 

I naturbase er det ikke registrert data innenfor planområdet. Det er registrert rødlistearter, men 

disse ligger utenfor planområdet.  
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Fig.5 Rødliste arter som befinner seg i nærområdet. 

Det er gårdsbruk i drift som grenser opp til planområdet.  

Fig.6 Oversiktsbildet over markslag i planområdet 

3.8 Grunnforhold 

Løssmassekart viser at område består av torv og myr, marin strandavsetning, hav- og 

strandavsetning(kilde NGU). 
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Det er ikke utført grunnundersøkelser og ikke foretatt geoteknisk vurdering i området. 

Kommunen skal engasjere eksternt firmaet som utfører arbeidet i planområdet.  

Fig.7 Oversiktsbildet over løssmasser i planområdet 

3.9 Kabler og ledninger 

Det er offentlig VA- ledning innenfor planområdet. Det finns ingen digital oversikt over 

lokalisering og eventuelle private ledninger. Når det gjelder øvrige kabler og ledninger, så har 

Helgelands Kraft kraftlinje innenfor reguleringsområdet. 

I videre prosessen vil det måtte gjøres nærmere avklaringer knyttet til disse, spesielt i 

byggeplanen. 


