
Detaljregulering for
G/S-vei Leland - Engheim
Planid: 201604

LEIRFJORD KOMMUNE
RESSURS OG UTVIKLING

Planbeskrivelse
30.05.'17

. -ã-



Navn på plan/tiltak:
Reguleringsplan G/S- vei Leland - Engheim

Kommune:
Leirfjord kommune

Tiltakshaver:
Leirfjord kommune

Stedsnavn:
Leland, Leirfjord kommune

Utreder:

Gårds- og bruksnr:
58t2, 58t 16, 58/1 9, 58137, 58141, 581 49, 5817 4,
58t280, 59t5, 59t11, 58t382, 11311.

Saksbehandler:
Judit Dahl

Oppstartsmøte

Start kommunal saksbehandling Vedtaksdato:

Side 2 av 13



Innhold
1. Innledende del..............

l. I Bakgrunn og måIsetning.................
1.2 Eierforhold......... . .. .

1.3 Vurdering i forhold til forskrifter om konsekvensutredning
2. Planprosess

2. 1 Medvirkning, oppstart.
3. Planstatus og rammebetingelser

3. I Overordnede planer....
3.2 Gjeldende reguleringsplan/tilgrensende planer
3.3 Temaplaner.

3.3.1 Kulturmiljø og kulturminner..............
3.3.2 Landskap.....
3 .3.3 Naturverdi og biologisk mangfold
3.3.4 Forurensning
3.3.5 Landbruk, skogbruk,reindrift.......
3.3.6 Naturressurssr.................
3.3.7 Samfunn, nærmiljø......
3.3.8 Risiko og sårbarhet
3.3.9 Boligbebyggelse, infiastruktur.............

3.4 Statelige planretningslinj erlrammer/føringer
4 Planforslaget...........

4.1 Lokalisering og avgrensning...........
4.2 Dagens arealbruk, landbruk
4.3 Landskap og stedets karakter
4.4 Kulturminner og naturverdier.
4.5 Trafikk og vegsystem
4.6Bam og unges interesser.....
4.7 Teknisk infrastruktur.
4.8 Crunnforhold ............
4.9 Risiko og sårbarhet

5 Beskrivelse av planforslaget
5.I Reguleringsformål
5.2 Trafikkløsning......... .

5.3 Virkningeravplanforslaget..............
6 Innkomne innspill

6.1. Merknader (sammendrag av merknadene med forslagstillers kommentar)
7 Avsluttende kommentar...............

7.1 Oppsummering
7.2 Alternativer .............
7 .3 Økonomiske eller administrative virkninger

8 Vedlegg

..4

..4

..4

..4

..4

..4

..4

..4

..5

..5

..5

..5

..5

..5

..6

..7

..7

..7

..7

..7

..8

..8

..9

..9

.9

..9

..9
10
10
10
10
l0
1o
10
11

11

12
12
12
12
13

Side 3 av 13



I Innledende del

1.1 Bakgrunn og målsetning

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 kollektivtrahkk 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. Samtidig vil separering av trafikken på strekningen
medføre bedre kjøreforhold både for transportnæring og kollektivtransport totalt sett.

Hele planområdet dekker et areal på ca. 25,7 daa.

1.2 Eierforhold
Statens vegvesen Region nord og Nordland Fylkeskommune er veieier av fylkesveien. Utover
dette er det en rekke private grunneiere langs fylkesveien på strekningen. Planområdet berører
følgende eiendommer: 5812, 58119, 58137, 58174, 581280, 5915, 59lll, 11311.

1.3 Vurdering i forhold til forskrifter om konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert til ikke komme innenfor planer som må konsekvens utredes etter
vedlegg I, II og III i forskrift for konsekvensutredning. Planen vil ikke ha vesentlige
virkninger for miljø og samfunn.

2 Planprosess

2.1 Medvirkning, oppstart
Oppstart av planarbeidet for gang- og sykkelvei Leland - Engheim ble varslet med brev til
grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater den 17.11.2016. Samtidig ble alle sakspapirer
lagt ut på kommunens hjemmeside og i fellesannonse i Helgelands blad.
Den 05.12. 20l6ble det avholdt åpent møte angående saken på Kommunehuset i Leirfiord.

3 Planstatus og rammebetingelser

3.1 Overordnede planer

. Fylkeskommunaleplaner.
o Kommuneplanensarealdelevt. kommunedelplaner

I følge Kommuneplanens arealplan for Leirfiord vedtatt 26.1I.2003, ligger planområdet i
kommunedelplansområde, Leland. Planområdet ligger innenfor bygeområder omfattet
områder for tettsteder, boliger, fritidsbebyggelse, industri, forretninger m.m. som ligger
innenfor planlagte delplanområder og godkjente reguleringsplaner. Innenfor bygeområdene
skal det tas hensyn til kulturlandskapet, eksisterende vegetasjon og den lokale byggeskikken
Inntil ny kommunedelplan er vedtatt gjelder nåværende reguleringsplaner i området.
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3.2 Gjeldende reguleringsplan/tilgrensende planer

Det er fire reguleringssplaner som berøres av gang- og sykkelveien Leland - Engheim.
o Leland sentrum Miljøgatavedtatt 16.03.2009
o Leland sentrum vedtatt 19.08.1981
o Leland øst vedtatt 24.06.1986
o Sletten boligfelt vedtatt 27.04.2006

Innenfor reguleringsplan Leland sentrum, Leland øst og Leland sentrum Miljøgate er gang og
sykkelvei innregulert langs FV17, dog ikke med midtrabatt.

3.3 Temaplaner

33.f Kulturmiljø og kulturminner

Tiltaket berører ingen kjente kulturminner
Det er ikke funnet noen eller opplyst om noen samiske kulturminner innenfor området. Skulle
det dukke opp noen kulturminner under bygging vil arbeidet bli stanset opp og de rette
myndigheter varslet.

3.3.2 Landskap

Planområdet ligger i kulturlandskap omkranset av natur. Topografien er forholdsvis flat med
noen småkuperte rygger. Bebyggelsen er en blanding av gårdstun og spredt bebyggelse i et
karakteristisk beiteområde og dyrka mark.

3.3.3 Naturverdi og biologisk mangfold

I naturbase er det ikke registrert data innenfor planområdet. Det er registrert rødlistearter, men
disse ligger utenfor planområdet.
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3.3.4 Forurensning

Det er ikke registrert noe form for forurensing i planområdet.
Tiltaket medfører således ingen problemer med hensyn til forurensning.
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3.3.5 Landbrukrskogbrukrreindrift

Det er gårdsbruk i drift som grenser opp til planområdet.
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Oversiktsbildet over markslag i planomrðdet

I følge reindriftskart vil ikke reindrift bli dirkete berørt av planområdet.

Reindriftskart
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3.3.6 Naturressurser
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3.3.7 Samfunnrnærmiljø

Utbygging av traseen vil gi muligheter for utvikling av boligbebyggelse langs FV 17.

Friluftsliv utøves ikke innenfor planområdet, men befolkningen bruker å gå tur langs vegen.
Gang- og sykkel vei vil gi mulighet til å ferdes tryggere på sykkel og til fots langs den
aktuelle strekningen.

3.3.8 Risiko og sårbarhet

Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet. Denne følger
som vedlegg.

3.3.9 Boligbebyggelse, infrastruktur

Planforslaget vil legge til rette for utvikling av mer boligbebyggelse langs strekningen Leland
og Engheim. Dagens veinett med avkjørsler opprettholdes. Det er i dag 5 avkjørsler som vil
berøres av gang og sykkelveien.

3.4 Statelige plan retn in gslinj erlra m mer/fø rin ge r

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale
og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Planlegging
og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og
samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og
kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges
oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Retningslinjene skal bidra til at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkawikling. Retningslinjene peker bl.a. på viktigheten av å legge til rette for en mest
mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, skape klare grenser mellom bebygde områder
og landbruks, natur og friluftsområder gjennom å samle naturinngrepene mest mulig, og
avveiing mellom hensynet til effektiv transport og vern av jordbruks og naturområder. Sykkel
som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og
bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen.

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur. Loven omfatter all natur, og gielder for alle sektorer som forvalter
naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for dette mangfoldet. Loven virker
sammen med andre lover som påvirker eller regulerer bruk av norsk natur. Loven gir
forvaltningsmål for naturtyper og arter, og det blir stilt krav til at kunnskapsgrunnlaget blir
lagt til grunn for beslutninger. Miljørettslige prinsipper som føre var, økosystemtilnærming og
samlet belastning, og at kostnader ved miljøskade skal bæres av tiltakshaver, er gjennom
naturmangfoldloven formalisert for alle tiltak og bruk som påvirker naturmangfold. Loven
krever at vurderinger av disse prinsippene skal framgå av vedtak i den enkelte saken.

Nasj onal transportplan 2014 - 2023
Effektiv transport er en forutsetning for velferd og økonomisk vekst. Overordnet mål for
transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem
som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Med flere syklister
i trafikken Ër vi bedre framkommelighet, mer miljøvennlig transport og bedre folkehelse.
Sykkel må bli et naturlig transportvalg for flere enn i dag.

Transportplan Nordland 2013 -2024
Det skal være trygt å ferdes på vegene i Nordland. Trafikksikkerhetsarbeid er en prioritert
oppgave og som krever konstant fokus på tiltak som bidrar til å redusere antall ulykker i
trafikken. Trafikksikkerhet gjelder for alle trafikantgrupper. Bygging av gang- og sykkelveg
er et av tiltakene som kan bidra til mindre privatbilisme og samtidig legge til rette for økt
aktivitet blant befolkningen.

4 Planforslaget

4.1 Lokalisering og avgrensning

Planområdet ligger i Leirf ord kommune, øst for Leland sentrum. Planforslaget legger til rette
for gang- og sykkelvei, en veistrekning på 1,3 km langs FV 17 og eksisterende bebyggelse
som ligger langs høydedraget Kaukarhaugen, Slettan og Engheim. Området nærmest Leland
sentrum inngår i tidligere reguleringsplaner. Planområdet omfatter nødvendige arealer for å
bygg" gang- og sykkelvei langs FV 17.
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4.2 Dagens arealbruk, landbruk
Området er i dag i bruk som landbruksareal og er i hovedsak dyrka/dyrkbar jord. Arealet
nærmest vei er omdisponert til trafikkareal. I hovedsak blir arealet i dag brukt som beitemark
og hvor en mindre del er eng. Topografien gSør at store deler av arealet ikke lar seg høste i
dag på grunn av bruk av større landbruksredskaper. Ca. 2 dekar dyrka og dyrkbar areal blir
berørt, samt at et lite jordstykke pä ca.3 dekar blir uegnet til dyrking. Jordbruksarealet som

omdisponeres vil ikke ha stor betydning for landbruksvirksomhet.

4.3 Landskap og stedets karakter
Landskapet er forholdsvis flatt og ligger inntil bebyggelse som er en blanding av gårdstun og

spredt bebyggelse.

4.4 Kulturminner og naturverdier
Tiltaket berører ingen kjente kulturminner og det er ikke registrert data i naturbasen som

berører planområdet. Det er registrert rødlistearter, men disse ligger utenfor planområdet.

4.5 Trafikk og vegsystem

FV l7 er både stamvei og hovedvei til Bodø, samt adkomstvei til bebyggelsen på strekningen.

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

turister om sommeren. Fartsgrensen på strekningen er i dag på 60 og 80 km/t. Størstedelen av

strekningen har 80 km/t. Trafikkmålinger i 2008 ved Leirfiord Bame- og ungdomsskole viste

at ÅDt var ca.2400 ogmed tung bil andel på ca. 1I %.

Ulykkesrisoko og trafikksikkerhet for myke trafikanter se trafikksikkerhetsplan.

Det er i dag 5 avkjørsler i området som vil berøres av ny gang/sykkelvei.

Det er bussforbindelse mellom Sandnessjøen og Mosjøen som kjører gjennom Leland

sentrum. I tillegg er det skoleruter mellom barn- og ungdomsskolen på Leland og distriktet

rundt.

Gang- og sykkelvei vil ha stor betydning for trafikksikkerheten langs med den trafikkerte Fv

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

4.6 Barn og unges interesser

Leland Barne- og ungdomsskole ligger sentralt i Leland sentrum. Her ligger også idrettshallen

og butikkene.

I dag har skolelevene buss til skolen på grunn av trafikksikkerheten langs veistrekningen. Det

bor i dag 12 elver på denne strekningen som ville kunne benytte seg av denne gang- og

sykkelveien på vei til skole og idrettshall.
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4.7 Teknisk infrastruktur
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 som må tas hensyn til. Dette er ellers
forhold som må løses i forbindelse med prosjekteringen.

4.8 Grunnforhold
Løsmassekart viser at området består av torv og myr, marin strandavsetning, hav- og

strandavsetning (kilde NGU). Grunnundersøkelser vil bli foretatt.

Området er forholdsvis flatt og det er derfor ingen områder som er fareområder eller
aktsomhetsområder for skred eller steinsprang i og rundt planområdet.

4.9 Risiko og sårbarhet

Planforslaget er vurdert ikke å medføre særskilte negative permanente konsekvenser for millø
eller samfunn. Planområdet anses dermed ikke å være særlig utsatt. Risiko i forbindelse med
tiltaket vil i første rekke knytte seg til vanlig motorisert trafikk, ulykker i av-lpfüjørsler,
ulykker med gående/syklende,

Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet, se vedlegg.
I tillegg er det utført en vurdering av trasévalg, se vedlegg.

5 Beskrivelse av planforslaget

5.1 Reguleringsformål

Planområdet har et totalt areal på ca.25,7 daa
Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 0I.07.2009
Kode 2011: <Kjøreveg>
Kode 201 5 : <Gang/sykkelveg>
Kode 2018: <Annen veggrunn - teknisk anlegg>
Kode 20 1 9 : <Annen veggrunn-grøntareal>>
Kode 207 3: <Kollektivholdeplass>
Kode 5100: <LNFR - areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gardens ressursgrunnlag>
Kode 140: <Sikringssone - Frisikt>

5.2 Virkninger av planforslaget

Det skal etableres gang- og sykkelveg med 3 meter asfaltert bredde (3,5 meter inklusivt 0,25m
vegskuldre) i hele planens utstrekning, ca. 1300 meter. Etablering av gang- og sykkelveg skal
betraktes som et trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter.
Gang- og sykkelvegen skal være gjennomgående på hele strekningen, dvs at gang- og
sykkelveg reguleres over kryssende avkjørsler. Trafikkdeler ved nærføringtil fulkesvegen er
3,0 meter. På enkelte parti fravikes denne bredden av hensyn til andre fagfelt. Dette går ikke
på bekostning av trafikksikkerhet. Gang og sykkelvei skal utformes etter Statens vegvesens
håndbok N100. I planleggingen av gang- og sykkelvegen er det lagt vekt på en trafikksikker
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løsning som tar godt hensyn til landskaps- og naturverdier. Utvidelse av veganlegg med gang-
og sykkelveg langs eksisterende veg vil føre til tap av dyrka jord. Dette omfatter totalt? daa.

6 Innkomne innspill
6.1. Merknader (sammendrag av merknadene med forslagstillers
kommentar)

Det kom inn 5 merknader til varsel om oppstart, alle fra offentlige etater

Brev fra Statens vegvesen datert 1 8. 1 I .20 I 6

Viser til planlegging av gang- og sykkelvei og busslommsr i henhold til Statens vegvesens
handbøker. Reguleringsgrensen bør legges slik at hele Fv I7 tas inn i plan. Statens vegvesen
ønsker plan til gjennomsyn før plan legges ut til offentlig høring. Leirfiord kommune har fått
tildelt NFTU-midler for reguleringsplanarbeidet, men Leirfiord kommune må selv sørge for
de resterende kostnader i forbindelse med utbygging.

Kommentar:
FV l7 kan medtas i plan der gang- og sykkelvei går parallelt med detaljreguleringen. Plan
sendes Statens vegvesen til gjennomsyn.

Brev fra NVE 09.12.2016
Sender ved sjekkliste for regulering og ber om at dette hensynstas og vurderes i planarbeidet.
Dette vil spesielt gjelde flomveier, bekkelukkinger og åpne bekker nærrnere enn 20 meter fra
gang- og sykkelvei.

Kommentar:
Flomveier, bekkelukking og åpne bekker vurderes i plan.

Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 12.12.2016
Viser til skjerpet holdninger til jordvem gjennom ny nasjonal jordvernstrategi (2015) og
regional jordvernplan(2016) og ber kommunen vurdere trasé valg med hensyn til
produksjonsarealer, myrområder og eksisterende internveier. Dersom det er aktuelt med en
videreføring av gang- og sykkelveibør det vurderes hvilken side av fylkesveien gang- og
sykkelveien skal gå og hvor eventuelle krysningspunkt skal legges.

Kommentar:
Egen konselwensutredning angående landbrulçsareal er utarbeidet i saken.

Brev fra Nordland Fylkeskommunen datert 15.12.2016
Tiltaket er i tråd med Fylkesplanens kap. 8.2 By- og tettstesutvikling og ikke i strid med
regional politikk. I følge kulturminne arkiver er ikke planforslaget i konflikt med
verneverdi ge kulturminner.

Kommentar:
Ingen kommentarer
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Brev fra Sametinset datert 16.12.2016
Sametinget kan ikke se at prosjektet kan komme i konflikt med automatiske fredete samiske
kulturminner, men ber om at der det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller
annet som viser eldre aktivitet må alt arbeid stanses og meldes.

Kommentar:
Ingen kommentarer

7 Avsluttende kommentar
7.1 Oppsummer¡ng
Leirfiord kommune har satt i gang reguleringsplanarbeid for ny for gang- og sykkelvei på
strekningen Leland-Engheim. Dette er et rent gang- og sykkelvegprosjekt for bedring av
trafikksikkerheten på strekningen. Planen tilpasses eksisterende vegnett.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å etablere gang- og sykkelveg langs FV. 17 og for at
myke trafikanter skal kunne ferdes trygt og trafikksikkert.

7.2 Alternat¡ver
I forbindelse med oppstart har det vært sett på alternative trasé valg.
A. gangisykkelvei på nordsiden av FV 17-Leland-Engheim
B. gang/sykkelvei på sørsiden av FV l7-Leland-Engheim
C. gang/sykkelvei langs eksisterende veien i boligfelt mellom Leland-Engheim

Ut fra konsekvensvurderinger hvor tema fremkommelighet, reiseopplevelse, miljø- og
samfunnstema har vært vurdert, var det Altemativ B som fikk best resultat og som ble valgt.

Alternativ B - gang/sykkelvei på sørsiden av FV 17-Leland-Engheim - vil gi det alternativet
med minst konsekvenser for jordbruket, myrområder og eiendommer. Samtidig vil alternativ
B ligge best til rette for at flest boliger får nærhet til gang og sykkelveien.
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I Vedlegg

o Reguleringsplankart for forslaget GS-vei Leland-Engheim, arealplan-ID 201604,
datert 30.05.2017

o Reguleringsbestemmelser, arealplan-ID 201604,datert 30.05.2017
o Sjekkliste, risiko- og sårbarhet, arealplan-lD 201604, datert 10.03.17

o Høringsuttalelser, totalt 5 stykker
o Vurdering av trasévalg

o Annonseoppstartreguleringsplanarbeid
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Oppstart Detaljregulering for gang- og sykkelvei Leland-Engheim

Leirfjord kommune, varsler i henhold t¡l PLB $ 12 oppstart av reguleringsplan

ny gang- og sykkelvei Leland - Engheim (lD nr. 201604)..

Formålet er etablering av gang- og sykkelvei langs Rv L7.Trasé er planlagt lagt på samme side av Rv

17 som etablert gang- og sykkelvei i Miljøgata Leland. Planarbeidet skal sikre tilstrekkelig areal for

vegformålet.

Planområdet berører følgende eiendomme r:58/2,58/76,58/t9,58137,58141,58/49,58/74,

58/ 280, 59 / 5, 59 / Lt, 58/ 382, tt3 / L.

22.1

r: ¡t.5

)
LeländsJøån

Plonområde gong-sykkelvei Leland - Engheim

Eventuelle innspill til planen sendes Leirfjord kommune, rådhuset, 8890 teirfiord eller på e-post til
postmotta k@ lei rf iord. kommu ne. no.

lnnspifl merkes med sak L6l5L4. Frist for innspill til varsel om oppstart er 14.12.16




