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PLANBESKRIVELSE
REGULERINGSPLAN
” Gang og sykkelvei Stokmarknes-Hadsel”
Hadsel kommune.

Plan ID: HØ15
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1. Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge område til sikker ferdsel for myke trafikanter og på denne måte
tilrettelegge for ønsket utvikling i forhold til bedre folkehelse.
Planforslaget omfatter reguleringsformål for samferdselsanlegg, fordelt på underformålene gang- og
sykkelveg, annen veggrunn og kjørearealer.
Tiltakshaver for opparbeidelse av reguleringsforslag er Hadsel kommune.
Planavgrensningen - som vist på bildet under

2. Bakgrunn
Strekningen Stokmarknes Søndre til Hadsel har en trafikkmengde på 2650 biler per døgn (ÅDT).
Fartsgrensen på strekningen varierer fra 60 km/t til 80 km/t.
Gang- og sykkelveganlegget, kryss, avkjørsler og belysning skal planlegges og bygges i henhold til
vegnormal N100, N101, V121, V122 og V124.
Vegens dimensjonerings-klasse ved utbedringsstandard er U-Hø2, vegbredde 7,5 m.
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I forbindelse med utbygging av hovedvannledning mellom Ekren og Søndre på Stokmarknes, ble området
for fremtidig gang og sykkelvei ryddet og masse utskiftet. Dette arbeidet var gjennomført i 2011. Noen
sprengning/graving/tilpassing av grøfter er nødvendig.

2.1 Eierforhold
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å
kunne gjennomføre prosjektet. Private områder som reguleres til offentlig gang-sykkelvei og annen
veggrunn erverves.
Midlertidige anleggsområder erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden.
Planavgrensning mot G/S-vei skal ikke trekkes nærmere enn 3 meter fra skulderkant til G/S-vei. Dette blant
annet for a sikre areal i tilknytning til snøopplag, grøfting, og annet vegvedlikehold. Hvis ikke annet er
avtalt, avstås grunnen med alle eksisterende innretninger, vegetasjon mm.
Reguleringsplankartet gir informasjon om eiendomsinngrep – se kart W001 Erverv. Dette gir grunnlaget for
gjennomføring av grunnerverv for de som er berørt av tiltaket.
Etter ferdig utbygd trafikkarealer skal Statens Vegvesen overta arealer som er ervervet. Den endelige
erstatning vil bli fastsatt etter oppmåling.

3. Planstatus og rammebetingelser
3.1 Trafikksikkerhetsplan
Tiltaket inngår i den vedtatte Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2014:

3.2 Kommuneplan:
Detaljreguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel og følger opp denne slik at neste fase er
byggesak og bygging.
Utbygging av G/S-veg vil gi nye mulighter for utbygging av boligområder B13 og B28, samt innregulerte
områder for spredt bebygelse langs strekning og på Lekang.
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3.3 Reguleringsplaner:
SM46 Næringsområde Hadselmyran, gnr.62 bnr.78 og del av gnr. 62 bnr.28 (vedtatt 17.2.2015)

HØ9 Brattåsen masseuttak
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HØ2 Hadsel kirke parkering (vedtatt 27.4.2006)

4 Beskrivelse av planområde – eksisterende forhold
4.1 Beliggenhet
Planområdet ligger langs fylkesvei 82 i 3,6km lengde fra kryss Fv.82/Hjelbergveien til kryss
Fv.82/Lekangveien ved Hadsel kirke og frem til parkeringsplass ved Hadsel kirke. Reguleringsplanen er
avgrenset til de arealer langs fylkesvegen som blir berørt av tiltaket.
Samlet planareal er på 37 602m2. Av dette kun 773m2 avsatt til midlertidig anleggsområde.

Asplan Viak AS AS, Ranværingsgata 6, 8450 Stokmarknes, tlf. 92 20 23 21

7

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
FKB kart for området har en del mangler, best oversikt for dagens situasjon vises på oppdaterte flybilder:
https://www.kommunekart.com/

4.2.1 0-1080 (fremt til bussholdeplass o_KH2)
Tett bebygd området. Deler av private hageområder vil bli berørt.
Kryss til et relativt nytt næringsområde. Per dags dato er området kun delvis utbygd med butikk til Europris.
Ved utbygging av Europris, ble det opparbeidet en midlertidig løsning for gang- og sykkelvei. Midlertidig
GS-vei mellom pel 0 og 160 ligger altfor nært fylkesvei og må ombygges.

Utbygd kryss til næringsområdet ved Europris samsvarer ikke med tidligere innregulert kryss. Dagens kryss
ble innmålt. Avvik fra reguleringsplan vises på bildet under.

Ny foreslått kryssløsning tar hensyn til allerede etablert kryss og er utformet som T-kryss med dråpe i
sekundær vei. Krysset er dimensjonert for vogntog, kjøremåte A.
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Pel 440 – Bildet under viser at det vil bli behov for et mindre støttemur

4.2.2 1080-3460 (frem til kryss Fv.82/Lekangvei)
Denne delen av regulert gang- og sykkelvei langs fylkesveien ligger langs spredt bebyggelse og innebærer
ikke direkte inngrep i hageområder.
Som vises på bilder under er mye av området allerede tilrettelagt for utbygging og brukes av gående som
ferdes langs fylkesveien.
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4.2.3 3460-3618
Landbruk og utbygd parkeringsareal til Hadsel kirke.

Fremtidig G/S-vei avsluttes ved avkjørsel til parkeringsplassen.

4.3 Kulturminner og kulturmiljø
Riksantikvarens register Askeladden inneholder kjente forminner og historiske funn av kulturminner i
Norge. Søk i Askeladden viser ingen kjente kulturminner i planområdet.
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4.4 Naturverdier
Det er foretatt en gjennomgang av eksisterende kunnskap om natur- og miljøinteresser innenfor- og i
tilgrensende deler av planområdet ved hjelp av Naturbasen hos Miljødirektoratet, Artsdatabankens artskart.
Ingen utvalgte naturtyper er registrert innenfor planområdet. Ingen verneområder vil bli berørt av tiltaket.
Planområdet berører ikke noen inngrepsfrie naturområder (INON-områder).
I planområdet er det registrert en fremmed plante (langs veien fra Hadselhamn til krysset til Lekang)
Hagelupin -Lupinus polyphyllus. Denne er klassifisert med høy risiko i svartelista.
Det er viktig at anleggsarbeid ikke bidrar til spredning av hagelupiner.

4.5 Nærmiljø og friluftsliv
Gang- og sykkelvei vil automatisk gi et positivt bidrag for nærmiljø og friluftsliv.
Avstand mellom Lekang og Stokmarknes er overkommelig for folk flest, om man vil sykle eller gå.
Det er en del spredt bebyggelse langs strekningen. En trygg sykkelvei gir befolkning bedre mulighet å nå
sentrumsområder på Stokmarknes eller det populære turområdet i Lekangdalen uten å måtte benytte seg av
bil.

Sykkelturisme er en del av friluftsliv. I dag er yttersida på Hadseløya en del av nasjonal sykkelvei.
I tillegg til strekning Stokmarknes-Lekang, planlegger Hadsel kommune utbygging av GS-vei også mellom
Lekang og Melbu.

4.6 Landbruk
Det er kun siste delen av strekninger som har i mindre grad påvirkning for landbruk.
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Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og tilbakeføres til arealet med jordbruksformål før anlegget
avsluttes. Ved tilbakeføring skal fyllinger og skråninger tilpasses/avrundes mot eksisterende terreng slik at
skarpe og tydelige overganger unngås, og man får maksimal utnyttelse av landbruksarealet.
Matjord som skal tilbakeføres arealer, legges enten i ranker langs utbyggingsområdet eller på påvist plass
etter ønske av jordeier.
Alle jordmasser som ikke skal tilbakeføres i området og som eiere ikke er interresert i, deponeres utenfor
planområdet.

4.7 Teknisk infrastruktur
Vannledning. Kommunal vannledning (bortsett fra strekning 3400-3580) ligger i traseen til G/S-vei eller i
grøfteområdet. Vannledningen er innmålt med GPS. Det samme gjelder private påkoblinger.
Overvann. I forbindelse med VL utbygging ble stikkrenner gjennom fylkesveien forlenget. En del
hjelpesluker ble etablert.
Trollfjordkraft – innenfor utbyggingsområdet er det ikke noen strømkabler under bakken som man må ta
hensyn til.

4.8 Grunnforhold
Det er ikke utført grunnundersøkelser for GS-vei.
I forbindelse med utbygging av hovedvannledning mellom Ekren og Søndre på Stokmarknes, ble området
for fremtidig gang og sykkelvei ryddet og masseutskiftet. Dette arbeidet var gjennomført i 2011. Noen
sprengning/graving/tilpassing av grøfter er nødvendig.
Det er ikke registrert kvikkleiresoner i nærheten av planområdet.
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4.9 Støyforhold
Støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for støy. Støynivå Lden < 55 dB utenfor støyømfintlige rom
og på arealer for utendørs opphold er anbefalt grense. G/S-vegen vurderes ikke til å medføre vesentlige
endringer av dagens støybildet og reguleringsplanen legger ikke til rette for ny bebyggelse.
Det er ikke planlagt eller avsatt plass til eventuelle støyskjermede elementer langs traseen.

4.10 ROS – analyse (risiko og sårbarhet).
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet og de opplysninger som foreligger per dags dato.
Metode
Analysen er gjennomført i henhold til rundskriv Gs-1/01 fra DBS. Mulige uønskede hendelser som kan
påvirke vegens funksjon er vurdert, jfr. vedlagt sjekkliste. Forhold som ikke er vurdert i sjekklista er
ikke belyst i ROS- skjema.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i:
Grad av sannsynlighet
Svært sannsynlig
Sannsynlig
Lite sannsynlig
Usannsynlig

Markering av grad
(4)
(3)
(2)
(1)

Kommentar
Kan skje ofte
Kan skje av og til
Kan skje
Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende
situasjoner

Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i:
Grad av konsekvens
Markering av grad
Kommentar
1. Ubetydelig
2. Mindre alvorlig
3. Alvorlig

Ingen person eller miljøskade
Få/små personskader eller miljøskader
Person eller miljøskader som
krever behandling
4. Svært alvorlig
(4)
Personskader som medfører død eller
varige nedsatt funksjoner, - Langvarige
miljøskader.
Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under:
Hendelse/Situasjon

(1)
(2)
(3)

Aktu
elt?

Sannsynlig

Kons.

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
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Hendelse/Situasjon

Aktu
elt?

1.

Masseras/-skred; steinsprang

Nei

2.

Snø-/isras

Nei

3.

Flomras; kvikkleire

Nei

4.

Elveflom

Nei

5.

Tidevannsflom; stormflo

Nei

6.

Havnivåstigning

Nei

7.

Radongass

Nei

8.

Vindutsatt

Nei

9.

Nedbørutsatt

Nei

10. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup, etc)

Nei

11. Annen naturrisiko: grunnforhold/
stabilitet, fjellskjæringer

Nei

Sannsynlig

Kons.

3

1

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
12. Sårbar flora

nei

13. Sårbar fauna/fisk

nei

14. Naturverneområder

Nei

15. Vassdragsområder

Nei

16. Automatisk fredete kulturminner

Nei

17. Nyere tids kulturminne/-miljø

Nei

18. Viktige landbruksområder (både
jord-/skogressurser og
kulturlandskap)

Ja

19. Parker og friluftsområder

Nei

20. Andre sårbare områder
(spesifiser)

Nei

500m2 fulldyrket jord går tapt

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
21. Vei, bru, knutepunkt

Nei

22. Havn, kaianlegg, farleder

Nei

23. Sykehus/-hjem, andre inst.

Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning

Nei

26. Vannforsyning

Ja

27. Forsvarsområde

Nei

1

2
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Hendelse/Situasjon

Aktu
elt?

28. Tilfluktsrom

Nei

29. Annen infrastruktur (spesifiser)

Nei

Sannsynlig

Kons.

Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
30. Kilder til akutt forurensning i/ved
planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som medfører
fare for akutt forurensning

Nei

32. Kilder til permanent forurensning
i/ved planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som medfører
fare for forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Nei

34. Forurenset grunn

Nei

35. Kilder til støybelastning i/ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

36. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Nei

37. Høyspentlinje (elektromagnetisk
stråling)

Nei

38. Skog-/lyngbrann

Nei

39. Dambrudd

Nei

40. Regulerte vannmagasiner, med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

Nei

41. Gruver, åpne sjakter, steintipper

Nei

42. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

43. Område for avfallsbehandling

Nei

44. Oljekatastrofeområde

Nei

45. Ulykke med farlig gods til/fra eller
ved planområdet

Nei

46. Ulykke i av-/påkjørsler

Nei

47. Ulykke med gående/syklende

Nei

48. Andre ulykkespunkter langs veg
eller bane

Nei

49. Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

Nei

50. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

51. Annen virksomhetsrisiko
(spesifiser)

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
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Hendelse/Situasjon

Aktu
elt?

Sannsynlig

Kons.

52. A Erverv/Innløsning

Ja

4

1

53. B (f eks riveavfall)

Nei

54. C (f eks byggegrop)

Nei

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak
Erverv av privat grunn

Tabell 1 Endelig risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

52

3. Sannsynlig

18

2. Mindre sannsynlig
26

1. Lite sannsynlig

De vesentlige positive konsekvensene av planforslaget vurderes å være økt tilrettelegging for gående,
syklende og kollektivtrafikk, samt bedre sikkerhet for veg.
De negative konsekvensene av planforslaget vurderes å være varig arealbeslag av deler av private
eiendommer for å muliggjøre gjennomføring av tiltaket.
I en helhetsvurdering anses de positive konsekvensene av planforslaget å veie vesentlig tyngre enn de
negative konsekvensene.

4.11 Havnivåstigning
Laveste nivå på planlagt tiltak er 3,5moh. Dette er godt over prognoser for fremtidig havnivå.
Estimater for framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (2009). Utgitt av Det nasjonale
klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i rapportserien
Klimatilpasning Norge.
År 2050 relativt år 2000

Vesterålen

Kommunenr. Kommune
1871
1868

Andøy
Øksnes

1870
1867
1866

Landheving
(cm)

Beregnet
havstigning i cm
(usikkerhet
-8 til +14 cm)

100 års
stormflo*
relativt NN1954
(usikkerhet
-8 til +14 cm)

År 2100 relativt år 2000
Landheving
(cm)

Beregnet
havstigning i cm
(usikkerhet
-20 til +35 cm)

100 års
stormflo*
relativt NN1954
(usikkerhet
-20 til +35 cm)

Målepunkt
Andenes
Myre

12
12

19 (11 - 33)
19 (11 - 33)

212 (204 - 226)
214 (206 - 228)

24
25

66 (46 -101)
65 (45 - 100)

264 (244 - 299)
266 (246 - 301)

Sortland

Sortland

13

18 (10 - 32)

213 (205 - 227)

26

64 (44 - 99)

264 (244 - 299)

Bø

Straume

12

19 (11 - 33)

214 (206 - 228)

24

66 (46 -101)

266 (246 - 301)

Hadsel

Stokmarknes

12

19 (11 - 33)

214 (206 - 228)

25

65 (45 - 100)

265 (245 - 300)

*Intervallet som er oppgitt for stormflo i tabellen, tar kun hensyn til usikkerheten i havstigning. I tillegg kommer en usikkerhet i stormflonivået som ikke er tallfestet,
men diskutert i del 3.2 og 3.3 av rapporten. Denne ekstra usikkerheten er ansett for å være relativt liten ved de faste vannstandsmålerne, men øker jo lenger unna vi
kommer fra de faste målestasjonene, og kan derfor være stor i enkelte områder.

4.9 Naturmiljø
Vurdering etter Naturmangfoldloven
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig
myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:
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Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er undersøkt om det er kjente registreringen i området ved å bruke
følgende nettsteder: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/, http://artskart.artsdatabanken.no/ samt
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis.
Det er et krav i lovgivningen at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet. Gang- og sykkelvegen bygges inntil et eksisterende naturinngrep.
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Reguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som vurderes til å
medføre behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket
vil medføre store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet.
I forhold til hageplanter ved eiendommer som blir berørt når G/S-veien utbygges, må det gjøres en vurdering
av om planter og jordmasser fra hager skal behandles spesielt for å unngå spredning av fremmede arter.
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Den samlede belastning ved utbygging av G/Svegen vurderes til å være minimal. Utbygging langs eksisterende fylkesveg vurderes som positivt for miljøet
sammenlignet med en trase i jomfruelig terreng.
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Kommunen er i utgangspunktet
utbygger/tiltakshaver.
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at det brukes
miljøforsvarlige teknikker ved utbygging.

4.10 Klima og energi
Bygging av G/S-veien vil sannsynligvis medføre at flere velger å gå eller sykle fremfor å kjøre bil. Tiltaket
vurderes som positivt i forhold til å minske energiforbruk og dermed positivt for klimaet.

5 Beskrivelse av planforslaget
Planmaterialet består av reguleringskart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og beskriver ulike
forhold som er knyttet til planen.
Det er i tillegg utarbeidet plan-/profiltegninger og normalprofil som er veiledende og beskrivende for det
videre planarbeidet.

5.1 Planlagt arealbruk.
Reguleringsformål:
1. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
- Kjørevei o_V1
- Gang- og sykkelvei o_GS1-o_GS4
- Annen veggrunn – grøntareal
- Annen veggrunn – teknisk anlegg
- Kollektivholdeplass o_KH1-o_KH5
- Leskur o_L1-o_L3
2. LANDBRUKS- , NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL
- Landbruks-, natur og friluftsformål LNF
SIKRINGSSONER
H140_1-H140_4 Frisikt
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Det skal være fri sikt over 0,5m høyde over plan på tilstøtende veger.
FARESONER
H370_1-H370_2 Eksisterende høyspentlinjer.
Netteier kontaktes når aktivitet med bruk av anleggsmaskiner skal foregå i en horisontal avstand fra
høyspentlinjen nærmere enn 30m
Midlertidig anleggsområde
Anleggsbelte
Anleggsbeltet kan benyttes til tiltak som er nødvendig for å få gjennomført arbeidene. Landskap og
vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. Etter avsluttet anleggsperiode opphører den
midlertidige bruken, områdene istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål.
LNF-området skal tilsåes med egnet frøblanding.

5.2 Standard og utforming
Statens vegvesens vegnormaler gir generelle rammer for standard og utforming gang- og sykkelveg,
busslommer, avkjørsler etc.
U-Hø2 Nasjonale hovedveger, ÅDT < 4 000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t
5.2.1 Tverrprofil Fv.82.

5.2.3 Gang og sykkelvei.
Gang- og sykkelvegen bygges med 3,0 m bredt asfaltdekke og 0,25 m gruslagt skulder på hver side.
På strekninger hvor gang- og sykkelvei brukes som atkomstvei, bør skuldrene asfalteres.
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Ved busslommer vil det bli etablert løsning med kantstein mot bussoppstillingsplassen i busslomma.
5.2.4 Bussholdeplass:
Eksisterende busslommer reguleres inn i tråd med vegnormalen og Håndbok V 123, figur 12.

Selv om løsningen kan gi konflikt mellom av- og påstigende passasjerer og syklende, er valg av denne
løsningen forsvarlig. Det er meget liten hyppighet ved busstopp på denne strekningen. Det forventes heller
ikke en stor sykkeltrafikk her.
Løsningen er mest plassbesparende.

Kantsteinshøyden på rettlinje for oppstillingsplass (b) er i handbok N100 Veg- og gateuforming angitt til
0,16-0,18 m. Det anbefales at denne høyden er 0,12-0,13 m da dette gjør det lettere for bussfører å få bussen
tett inntil plattformen. Dette er viktig av hensyn til universell utforming.
Utbedringsstandard:
R1=40, R2=20
a=17m, b=8m, c=12m, d=17m
e=3,25m
Total lengde på busslomme, 1 buss=54m.
Der hvor dagens standard er høyere enn utbedringsstandard, reguleres inn b=10m, c=20m.
5.2.8 Avkjørsler.
Strekning 1 - 60km/t
Forslag for felles avkjørsel til Fv.82:
Av2 = 62/29,62/51og 62/75.
Av3=62/50, 62/30
Av4=62/85,62/31 og 62/32
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Strekning 2 - 80km/t
Spredt bebyggelse med relativ store avstander mellom bebygde eiendommer gjør det vanskelig å sannere
mange avkjørsler.
Av5=62/61, 62/113, 62/60
Av7 = 62/109 og masseuttak på eiendom 62/1
Av8 = 62/125, 62/126, 62/83, 62/1/2
Av9 = 62/55, 62/40, 62/35

6 Konsekvenser av planforslaget
6.1 Framkommelighet og trafikksikkerhet
Etablering av gang- og sykkelveg forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for både myke og
harde trafikanter.
Tiltaket vil øke universell tilgjengelighet. Dimensjonering tillater brøyting og vil slik øke tilgjengeligheten
vinterstid. Strekningen er også prosjektert med stigning og tverrfall etter gjeldende krav til universell
utforming.

6.2 Landbruk
Utbygging medfører at kun mindre landbruksareal på 500m2 vil gå tapt.

6.3 Naturmiljø/biologisk mangfold
GS-vei er lagt parallelt med hovedveien og etableres på delvis bearbeidet området. Inngrep med skjæring og
fylling vil kun i mindre grad gå utøver dette.

6.4 Bebyggelse
Deler av private eiendommer må erverves. Dette som direkte konsekvens i forbindelse med utbygging av
gang og sykkelvei. I prinsippet erverves arealer for både gang og sykkelvei, men også 3m fra kant GS-vei.
Dette er nødvendig areal for grøfting og fylling/skjæring. Arealer kan tilpasses gjennom detaljprosjektering
og utbygging.
Plankart W01-erverv viser dagens eiendomsgrenser og fremtidige formålsgrenser til annen veigrunn.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Areal
177,275
214,349
325,996
153,753
294,958
180,072
78,592
6,68
523,251
155,848
355,446
785,492
188,065
965,957

Gnr./Bnr.
62/69
62/65
62/27
62/28
62/78
62/29
62/51
62/75
62/30
62/50
62/31
62/32
62/61
62/38
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

364,1
603,585
322,88
554,937
1120,833
763,733
865,842
100,665
51,403
97,642
77,326
157,014
54,34
104,773
356,952
100,252
418,13
1256,55
12,877
251,533
12,765
12053,866

62/1
62/33
62/1
62/46
62/1
62/7
62/1
62/1
62/1/2
62/83
62/125
62/34
62/35
62/40
62/1
62/1
62/1
62/1
62/121
112/1
62/121

6.5. Byggegrenser
Byggegrense langs veg er ikke medtatt i planen. Vegnormalens generelle krav på 50 meter byggegrense fra
senterlinjen veg gjelder, dersom ikke annet er regulert i reguleringsplan.

6.6. Landskap
Planforslaget er utformet med hensyn til å skape minst mulig nye inngrep i landskapet. Nye
skjæringer/fyllinger i løsmasser har en helningsgrad på 1:1,5 – 1:3.
Mot landbruksareal er det aktuelt å gjøre skråningene slakere, med tanke på landbruksdrift inntil g/s-vegen.

6.7. Gang- og sykkeltrafikk
Planforslaget vil gi bedre forhold for gang- og sykkeltrafikken, som gir sammenhengende g/s-veg på hele
strekningen.

6.8. Kollektivtrafikk
Planforslaget vil sikre ved regulering eksisterende busslommer.

6.9. Nærmiljø/friluftsliv
Etablering av sammenhengende g/s-vegforbindelse vil gi vesentlig forbedring av tilbudet for turer til fots og
sykkel mellom Stokmarknes og Lekang.

6.10. Støy
Utbygging av gang og sykkelvei vil ikke bidra til høyere støynivå.
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7 Prosess/merknadsbehandling
 Oppstartsmøte 2.11.2015 – på Rådhuset i Sortland kommune.
 Varsel om oppstart var gjennomført av Hadsel kommune. Det ble sendt ut et felles varsel for
strekning mellom Stokmarknes og Hadsel som er denne reguleringsplanen og for strekning Gulstad –
Steilo (innreguleres som plan HØ16)
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble det varslet igangsetting av planarbeid.
Det ble annonsert varsel om igangsetting av reguleringsarbeid i Vesterålens avis (28.3.2015) og på internett
sider til Hadsel kommune.
Offentlige innstanser og private eiere langs berørte området ble varslet.

Mulighet til å gi eventuelle kommentarer, merknader og opplysninger som kan ha betydning eller interesse
for oppstart av planarbeidet ble satt til 31.1.2014.
Innen 31.1.2014 ble det gitt følgende tilbakemeldinger:
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7.1 Sametinget
(9.4.2015)
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle
området hvor tiltak planlegges.
7.2 Avinor
(17.4.2015)
Gang- og sykkelveien Stokmarknes - Hadsel ligger innenfor restriksjonsplanen for Stokmarknes lufthavn
Skagen, jf. Avinors tegning ENSK-P-10 datert 14.01.2010. Gang- og sykkelveien ligger innenfor
horisontalflaten (høydekote 48 moh) og den koniske flaten, som begge er høyderestriksjonsflater i medhold
av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser,
BSL E 3-2 av 06.07.2006. Siden terrenghøyden der gang- og sykkelveien kommer ligger på ca. kotehøyde 5
– 25 moh, vil gang- og sykkelveien med tilhørende belysning ikke komme i konflikt med
høyderestriksjonsflatene i restriksjonsplanen for lufthavnen.
7.3 Fylkesmannen i Nordland

(5.5.2015)

Av hensyn til trafikksikkerhet og folkehelse er det positivt at arbeid med regulering av disse to parsellene
med gang - og sykkelvei nå starter opp.
Vi minner for ordens skyld om at det bør vises varsomhet ved kryssing av bekkeløp, slik at et eventuelt
vegetasjonsbelte bevares så langt som mulig, og at bekkens frie løp bevares.
Kommentar:
Ingen bekk på strekningen mellom Stokmarknes og Lekangveien.
7.4. Statens Vegvesen (8.5.2015)
Som innspill til planvarsel kan følgende anføres:
 Planlegging av gang- og sykkelveg må skje etter Statens vegvesens vegnormaler, veiledere og
retningslinjer.
 Det bør avklares om det er mulig med avkjørselssanering ved å samle flere avkjøringer og lede
trafikken inn på gang- og sykkelvegen.
Kommentar:
Tatt til følge.
Sanering av avkjørsler vurdert i felles møte/befaring med Gunnar Paulsen (Statens vegvesen) og Ove
Pedersen og H.Ch. Håkonsen fra Hadsel kommune.
7.5 Opplysningsvesenets fond
(27.3.2015)
Det gjøres oppmerksom på at eventuelt berørt areal, som berøres ved tiltaket, må erverves.
Kommentar:
Tatt til følge. Kart over erverv leveres sammen med planforslaget.
7.6 NVE
(10.7.2015)
NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og skredfare, samt energi- og vassdragsanlegg.
NVE skal som høringsinstans bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene,
og hvordan dette kan innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. NVE kan også etter behov gi
tilbakemelding i enkeltsaker.
På grunn av kapasitetsmangel legger vi kun ved en sjekkliste som kommunen kan benytte i planarbeidet så
langt den passer.
7.7 Inger-Lise Magnussen (mail 30.3. og 14.8.2015)Til Hadsel kommune
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Viser til brev datert 23.03.2015 ang varsel om oppstart av planarbeid - fremtidig gang- og sykkelvei mellom
Stokmarknes og Hadsel, samt Steilo og Gulstad. På bakgrunn av mottatt oppstartmelding bes følgende
dokumentasjon oversendt snarest, og senest en uke før fristen til å inngi merknader:
- Ekspropriasjonsvedtak for matrikkeladresse 62/69.
- Beregning av erstatning for ekspropriert del av tomten, herunder grunnlag for beregningen,
Samt - beregning av fradrag i eiendomsskatt.
Vennligst bekreft mottak av denne e-post. Jeg bes opplyst om antatt saksbehandlingstid.
Viser til brev fra dere datert 28.04.2015. Ref.: 2015/548.
Jeg bes opplyst når reguleringsplan, som nevnt i brevet, antas å være ferdigstilt. Forøvrig ble arbeidet med
gang- og sykkelvei igangsatt i 2011 og dere har således disponert deler av min tomt i 4 år, hvilket ikke
lenger er akseptabelt. Jeg bes opplyst om hvor stort areal som allerede er disponert til gang- og sykkelvei, og
hvem som skal faktureres for leie av dette arealet frem til ekspropriasjon gjennomføres.
Kommentar:
Vi henviser til kart om erverv som er en del av reguleringsforslaget. Beregnede arealer er ca. arealer og vil
bli rettet på/kontrollert ved oppmåling etter utbygging av gang- og sykkelveg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felles møte med befaring: 24.05.2016 – på kontoret til Asplan Viak AS, Stokmarknes.
Til stedet:
Gunnar Paulsen - Statens vegvesen
Ove Pedersen – Hadsel kommune
Hans. Ch. Håkonsen – Hadsel kommune
Dagmar Kristiansen – Asplan Viak AS
Håkon Østgård – Trollfjord Kraft AS
Bla. ble tema kryssløsning ved næringsområdet på Søndre, sanering av avkjørsler, behov for belysning av
G/S-vei, behov for strømforsyning og innregulering av busslommer diskutert.
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