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RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

Vedlegg: 	Revidert forslag til planprogram. Merknadshefte. Alle innkomne uttalelser. Referat fra młte 
26.03.2012. 

Sammendrag: 

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune startet reguleringsplanlegging av ei ny 
balansefylling på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (g/s- 
veg) langs rv. 80 forbi Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008. 

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av g/s-veg, blir det nå 
nłdvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre 
Klungset-elva. Området er kjent for sitt rike fugleliv. 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 
forskriftens § 4 b) som omhandler: 

. Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 
andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstart er det derfor utarbeidet et forslag til 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 - 20.02.2012. 

I hłringsperioden (offentlig ettersyn) er det mottatt uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 2 
uttalelser fra lag/foreninger og private. 



Det er utarbeidet et eget hefte (vedlagt) med oppsummering av alle innkomne uttalelser og 
Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt med som vedlegg bak i 
heftet. 
Rådmannen tar vurderinger fra Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere 
kommentarer til disse. 

Det ble i slutten av mars 2012 avholdt et młte med kommunen, Fylkesmannen og NYE. 
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte 
balansefyllingen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. łkonomi, stabilitet og 
naturverdier i området. 

Alternativet til balansefylling er stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er 
en kostbar lłsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor 
som uaktuell i dette tilfellet. 

Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljłet 
o knyttet til Klungsetvika. I et forsłk på å komme Fylkesmannen i młte, foreslås bredden på 

fyllingen redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er 
ikke et like godt alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. 
Kravene til NVE tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nłdvendig å słke om fravik fra 
vegvesenets egne krav. 

Et viktig tema på młtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjłen. Dersom 
utgravingen fortsetter å łke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 
synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva błr 
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar. 

Det synes imidlertid klart at dersom g/s-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og vurderes som den beste lłsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg łkes sjansene for at fyllingen og dermed også g/s-vegen kan bli 
realisert. 

I fłrste omgang er det łnskelig å få bygget g/s-vegen Stranda - Rłvik helt fram til Ytre Klungset 
slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler, jfr. vedlagt referat/oppsummering fra młte 
26.03.2012: 

Del i - Stranda - Arsenalvegen er under bygging (lengde ca. 1000 m). 

Del 2 - Arsenalvegen - forsamlingshuset (lengde ca. 950 in) er planlagt bygget dersom 
foreliggende planprosess med balansefylling blir vedtatt. 

Del 3 - Forsamlingshuset - Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planlagt bygget etter nærmere 
stabilitetsberegninger. 

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan for balansefylling med konsekvensutredning i 
oktober 2012. 



INNSTILLING: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 
konsekvensutredninger. 
Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 
fastsettes som fremlagt. 

Even Ediassen 
Rådmamm 


