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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Skredsikringstiltak i

Lebesby kommune

Statens vegvesen søker med dette om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Lebesby

komm une i forbindelse med etablering av to snøskjerm er langs fv. 888 ved Hjellneset og

Rein dalen, samt forlengelse av eksisterende snøskjerm nederst i Smielvdalen. Det søkes i

t illegg oppsett av støtteforbygninger ved Hjellneset, jf. Plan - og bygningsloven § 1 9 - 1 .

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal

forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Staten s vegvesen arbeider med en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer mot

trafikkulykker.

Bakgrunn :

Statens vegvesen ønsker å iverksette skredsikringstiltak rettet mot trafikken på Fv. 888.

Området er svært skredutsatt og Statens vegvesen ønsker derfor å iverksette tiltak for å

begrense farene for liv og helse samt unngå stengte veier. Det er ingen alternative

omkjøringsveger når fylkesvegen stenges.

Eksisterende forhold :

Området er i dag regulert gje nnom kommuneplanens arealdel som LNF - C område, Statens

vegvesen er derfor avhengig av at det innvilges dispensasjon før e ventuelle tiltak kan

gjennomføres .
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Oversiktskart:

Oversiktskart inntegnet med de planlagte tiltakene

Beskrivelse av tiltaket :

Det ønskes oppført snøskjerm er ovenfor Hjellneset med en lengde på ca. 200 meter og en

ved Rein dalen med en lengde på ca. 590 meter. Snøskjermen ved Smielvdalen ønskes

forlenget med ca. 80 meter. I tillegg ønskes det oppført støtteforbygninger med en lengde

på ca. 220 meter ovenfor Hje llneset. På bakgrunn av vær og driftsmessige forhold vil alle

tiltakene oppføres med stålmateriell.

Arbeidet er tenkt gjennomført barmarksesongen 201 9 . Materialer til området fraktes med

helikopter. I forbindelse med utførelsen av arbeidene vil det bli nø dvendig å ta seg frem til

området med terrenggående kjøretøy. Nærmere avklaring om hvor denne transporten kan

skje forutsettes avklart mellom vår entreprenør og kommunen. Vi forutsetter også at

entreprenøren fjerner eventuelle spor etter at arbeidene er gjennomført så langt dette lar seg

gjøre.

Vår vurdering er at de planlagte tiltakene vil medføre økt trygghet og sikrere for farende

langs denne strekningen på vinterstid.

Med hilsen

Sara Per Johnny

Rådgiver
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