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Administrasjonssjefens innstilling: 

Plan 201604 Detaljregulering for gang og sykkelvei Leland - Engheim legges ut til offentlig ettersyn 

og høring med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 30.05.2017. 

 

 

 

Saksutredning:  

 

Bakgrunn 

Saken gjelder forslag til detaljregulering for gang og sykkelvei Leland-Engheim utarbeidet av 

Leirfjord kommune. 

 

Planarbeidet ble annonsert igangsatt med annonse og brev datert 17.11.2016. det ble avholdt åpent 

møte med grunneiere og berørte parter ved Kommunehuset i Leirfjord den 05.12.2016. 

 

Det kom inn 5 innspill til saken, fra henholdsvis Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Nordland, NVE, Statens vegvesen og fra Sametinget. 

 

Planforslaget 

Planforslaget omfatter FV17, gang og sykkelveien og tilstøtende arealer. Det regulerte arealet 

omfatter 30 daa. FV 17 utgjør 12 daa, gang og sykkelveien 4,8 daa, kollektivholdeplass 0,4 daa, 

resterende areal er annen veigrunn grøntareal, annen veigrunn tekniske anlegg og LNFR-område. 

 

Gang og sykkelveien legges parallelt med FV17, i omtrent samme høyde som FV 17 og med 

avstand 3 meter fra skulder FV 17. Alle skråninger anlegges med helling maks 1:2. 

Det er planlagt to kollektivholdeplasser. Den nærmest Leland sentrum eksisterer og er i bruk i dag. 

Den andre er planlagt lagt like etter avkjørsel til Slettanveien. Kollektivholdeplassen vil ligge i 

området mellom FV 17 og gang og sykkelveien. Område mellom hovedvei og gang og sykkelvei 

reguleres til annen veigrunn grøntareal. 

 

Planforslaget kommer i berøring med 4 reguleringsplaner. Dette er Sletten Boligfelt vedtatt 

27.04.2006, Leland øst vedtatt 24.06.1986, Leland sentrum vedtatt/stedfestet 19.08.1981 og Leland 

sentrum Miljøgata vedtatt 16.03.2009. 

 

 

Vurderinger 

Etter innspill fra Fylkesmannen om vurdering av plassering av gang og sykkelveien, ble tre 

alternativer vurdert av teknisk Leirfjord kommune. 



A- nord for FV 17  

B- gjennom boligfelt  

C- sør for FV 17 

Alternativ B ble valgt da dette ville gi minst konsekvens for jordbruket, myrområdene og 

eiendommer. Samtidig vil alternativ B ligge best til rette for at flest boliger får nærhet til gang og 

sykkelveien. Vurderingen ligger som vedlegg. 

 

Området hvor gang og sykkelveien legges, berører i hovedsak områder som i dag brukes til 

slåttemark eller beiteområde. Dette utgjør ca. 5 daa som vil bli berørt av utbyggingen. Aktive bruk 

innen planområdet er gbnr 58/2 og gbnr 59/11. Begge brukene har eiendom på begge sider av FV 17 

og mulighet for oppdyrking av arealer som ligger nord for FV 17. For å kunne få dyrket opp og få 

vannet ut av området bør rør under FV 17 (75 meter etter krysset til Slettan) vurderes senket. 

 

Bekken som går under FV17 følger FV ca. 300 meter og vil berøres av gang og sykkelveien. Rør 

under vei må forlenges for også å gå under gang og sykkelveien.  Bekken i dag gjør mange svinger 

og buktninger. Deler av bekken må sannsynligvis legges om for at gang og sykkelveien skal kunne 

bygges. Dette vil være ett omfattende arbeid og bekken må rassikres for å hindre at den ikke tar nye 

løp. Geologisk undersøkelser viser at det er mye leire i område.  

 

Leirfjord kommune har i dag hovedledning vann liggende i trasé hvor gang og sykkelveiene skal 

bygges. Dette må tas høyde for når gang og sykkelveien skal prosjekteres. Andre ledninger og rør i 

området er ikke kommunen kjent med og det oppfordres til at berørte grunneiere kommer med 

merknader om dette ved høring og offentlig ettersyn. 

 

Det er ett bygg som berøres av gang og sykkelveien. Dette gjelder den gamle Helgeland 

Trafikkselskaps garasje som ligger ved 60-skiltet. Bygget har i dag to porter som vender rett ut mot 

FV 17. Garasjen står i dag 8,5 meter fra veikant og har utkjøring til FV. Bygget er vurdert revet av 

ny grunneier. Bygget ligger for nært gang og sykkelveien og kan ikke brukes slik det er i dag med 

portene vendt ut mot FV og gang og sykkelveien. Området bør også skilles med gjerde når gang og 

sykkelveien bygges. Vest for garasjen går lavspentlinje over FV 17 som vil berøres av gang og 

sykkelveien. Se bilde under. 

 
 

Boligstiftelsen har i dag eiendommen gbnr  58/280. Høydeforskjellen mellom bygg/innkjøring gjør 

at det må settes opp en mur langs gang og sykkelveien. Alternativ er å flytte gang og sykkelveien 

nærmere hovedveien på denne strekningen slik at midtdeler mellom FV og g/s-vei fjernes delvis 

eller helt. Det vil ta bli nødvendig å sette opp autovern som skille mellom FV og g/s-vei. Det er i 



dag bygget en bod og en platting som vil berøres av gang og sykkelveien slik detaljreguleringen 

viser. Boden og plattingen bør vurderes flyttet.  

 

 

 
 

Område mellom Nerlendsveien og Sankarveien eksisterer gang og sykkelveien i dag. Ved 

innkjøring til gbnr 58/74 i Sankarveien står det i dag en lysstolpe som kommer innenfor/nært gang 

og sykkelveien. Gang og sykkelveien bør også få et fysisk skille til innkjørsel til gbnr 58/74. 

 

 
 

Konklusjon 

 

Detaljregulering av gang og sykkelvei Leland-Engheim legges ut til offentlig ettersyn og høring. 

 

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse - Gang- og sykkelvei Leland – Engheim 

Planbestemmelser – Gang og sykkelvei Leland - Engheim 

Plankart - Gang- og sykkelvei Leland - Engheim 



ROS-Analyse - Gang- og sykkelvei Leland - Engheim 

Konsekvensutredning - Trasevalg gang- og sykkelvei Leland - Engheim 

 

 

 

 

 

 

 


