
Gang og sykkelvei Leland – Engheim. 

Møtereferat          Møte teknisk Leirfjord kommune 12.01.17. 

Se på – ha plan for:         Øyvind Toft, Martyna Anna Trot, Terje Bjørsvik,  

Arne J. Grimstad Blyseth, Judit Dahl 

 

Plassering av gang/sykkelvei – fremtidig forlengelse. 

- Innspill fra Fylkesmannen om alternativ plassering gjennom boligfelt og nord for Rv 17 må vurderes 

- Møte konkluderte med at valgt trasé er den mest samfunnsnyttige, men to andre trasér kan vurderes opp mot valgt trasé 

- Behov for forlengelse ikke vurdert på møte. Trafikksikkerhetsplan - gang og sykkelvei fra Meisfjord til Leirosen. 

Veier og avkjørsler det er behov for 

- I dag er det 6 kryss/avkjørsler. En av disse er gang og sykkelvei og stengt for biltrafikk. 

- Det er to avkjørsler i plan Sletten boligfelt som kan gjøres om til en avkjørsel, der det kommer krav om redusering av antall avkjørsler. 

- Møte kan ikke se at det er behov for flere avkjørsler eller flytting av disse på sørsiden av Rv 17. På nordsiden kan det være behov for endring av 

avkjørsel Grubveien på grunn av dårlig sikt og eventuelt utvidelse av avkjørsel til eiendom 58/26 ved regulering for bolig på eiendom 58/381. 

Fremtidig boligtomter 

- I område Kaukarhaugen – Engheim, langs med åsen vil det kunne fortettes og utvides med flere boligtomter. Boligtomter her vil være attraktiv på 

grunn av utsikten og nærhet til Leland sentrum. 

Dagens reguleringsplaner 

- Leland sentrum Miljøgata vedtatt 16.mars 2009 

- Leland sentrum vedtatt/stedfestet 19.august 1981. Plan med flere endringer som ikke er oppdatert. 

- Leland øst vedtatt 24.juni 1986 

- Sletten Boligfelt vedtatt 27. april 2006 

Landbruksareal 

- Ca. 1000 meter er fulldyrka jord og noe er skog i dag. 

- Store deler av den fulldyrka jorda er i dag ikke egnet for høsting på grunn av størrelsen eller terrenget og brukes delvis til beiteområde. 

- Statens vegvesen eier om lag 5-6 meter utenfor veibanen og burde ha vært vist som annet trafikkareal på kart. 

- En utvidelse for gang og sykkelvei vil gi ytterlige redusert jordbruksarealet med ca. 3 meter langs hele veistrekningen. 

- Erstatningsareal kan opparbeides på nordsiden av Rv 17 som delvis er oppdyrket i dag. 



Bekkedal – rør/omlegging av bekk (flom og skredfare) 

- Ca. 300 meter av g/s vei vil gå langs bekkedal. 

- Bekk går i dag i rør under Rv 17. Rør må forlenges for å gå igjennom gang og sykkelvei. 

- Bekk må delvis legges om for å ikke komme i konflikt med gang og sykkelvei. 

- Det har vært foretatt rassikring på bekk som ligger inntil Rv 17. omlegging vil føre til mer rassikring av bekk. 

Garasje Boral 

- Garasjeporter vender mot riksveien. Garasje ligger ca. 8 meter fra veibanen og all inn og utkjøring vil være en risiko for gående og syklende. 

- Fare for forurenset grunn på grunn av tidligere virksomhet. 

- Behovet for å kjøpe hele eiendommen av grunneier må vurderes. 

- Grunneier bør pålegges å rydde opp. 

Geologisk undersøkelse – hvor/antall punkter 

- Behovet for punkter må vurderes i forhold til hva som skal gjøres og hvilke grunnforhold som er der. 

- Vannledning må hensynstas.  

Ledninger og rør i bakken i dag/fremtiden 

- Kommunenes vannledning ligger nord for Rv 17 og omtrentlig der gang og sykkelvei vil komme. Vannledning må avdekkes og omfylling må vurderes 

for å sikre vannledningen 

- Strøm og telefonledninger ligger hovedsakelig nord for Rv 17. 

- Ny Fiberkabel bør legges i trasé gang og sykkelvei. 

Veilys 

- Det vil være behov for lys langs gang og sykkel vei.  

Fartsgrense – nedsetting av fart til 60 km/t 

- Flytting av fartsgrense 60-sone forbi Engheim for å sikre gang og syklende.  

Busstopp 

- Det er i dag busstopp utenfor omsorgssenter – begynnelsen på gang og sykkelvei 

- Nye busstopp: en på hver side av Rv 17 ved Øverhågveien og på Engheim der gang og sykkelveien stopper.  

 

Trafikk ÅDT målt i 2008 ved barne- og ungdomsskolen viste 2400 og med tung bil andel på ca. 11 %. Behov for gang og sykkelvei er tilsted. Mange barn på 

strekningen som i dag har buss til skole. Gang og sykkelvei vil også være helse- og miljøtiltak. 

 

Trafikksikkerhetsmidler – avklares med Fylkeskommunen: utsettelse av frist for regulering og prosjektering satt til 01.11.2017. Vurder om prosjektet kan/må 

deles opp i delprosjekter.



Reguleringsplaner som gjelder for område: 

 

Leland sentrum  vedtatt/ stedfestet 19. august 1981 



 

 



 

Leland sentrum Miljøgata  vedtatt 16.mars 2009 

 

 



 



 

Leland øst  vedtatt 24.06.1986 



 

Sletten boligfelt  vedtatt 27.04.2006. 

 



 

Dagens situasjon: 

 

 



 
 

Bekk gjennom område 

 

 

 

 

 

 

  


