
Asplan Viak AS - Ranværingsgata 6, 8450 Stokmarknes
Org.nr.910 209 205

Firma / mottak e r :
FYLKESMANNEN I NORDLAND fmnopost@fylkesmannen.no
BØ KOMMUNE – post@boe.kommune.no
NORDLAND FYLKESKOMMUNE post@nfk.no
NORDLAND POLITIDISTRIKT post.nordland@politiet.no
NVE, REGION NORD rn@nve.no
SAMETINGET samediggi@samediggi.no

Naboer – hjemmelshaverlista er levert av kommunen

Vesterålen , 26.05.2019
Vår ref: 623399 - 01

VARSE L OM OP P START AV RE GU LE RI N GS ARBEI D FOR GAN G -
OG SYKKELVEI « EI DE T - ASTERSET » , BØ KOM M U N E.

I medhold av Plan - og bygningslovens § 12 - 8 varsles med dette oppstart av arbeidet med detalj -
regulering for gang - og sykkelvei mellom nylig etabler gang - og sykkelvei langs Regine Normans vei
gnr./bnr. 65/29 (bildet 1 ) og parkeringsområdet på gnr/bnr. 65/81 ved Bø ungdomsskole (bildet 2 ) i
Bø kommune , Vesterålen .

Formålet med planen er tilrettelegging for bedre trafikksikkerhet.

Bildet 1

Bildet 2

mailto:samediggi@samediggi.no
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Planen er i samsvar med overordnet plan og vurderes å ikke falle inn under forskrift om
konsekvensutredning.

Bildet 3 – kommuneplanens arealdel

Oppstartsmøte med befaring ble gjennomført 8 .mai 2019. Gang - og sykkelvei trase avmerket med
blå strek er foreslått fra Bø kommune.

Bildet 4 - 2 alternativer for trasevalg
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Unde r befaring ble alternativ trase – rød linje - foreslått til vurdering. Dette pga. bedre siktforhold
(terreng stigning i krysset) , færre kry s sninger av vei og mye overvann på sjøsiden av Fv.820 og Regina
Normanns vei (bildet 5).

Bildet 5

Under regulering sarbeid skal eksisterende avkjørsler vurderes. E v entuell stenging eller innstramming
av disse kan bli aktuelt. Eksempel på en av avkjørsler som skal vurderes er på bildet under.

Bildet 6 – nord for bussholdeplass ved skolen. Et åpent areal langs riksveien, uten definert inn og utkjøring.
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Planavgrensning framgår av kartutsnitt.

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Ranværingsgata 6, 8450 Stokmarknes eller
dagmar.kristiansen@a splanviak.no innen 7. ju l i 2019.

Spørsmål om planarbeid kan rettes til Dagmar Kristiansen tlf. 922 02 321.


