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1. Innledning 
Strekningen Urlandå – Skamdalen er ca. 4,3 kilometer lang, og fordeler seg mellom Hemnes 
og Rana kommune. Ny veg følger dels eksisterende trasé og dels i nytt terreng. Byggingen 
startet i september 2015 og torsdag 6. juli 2017 ble strekningen offisielt åpnet for trafikk. 

Hovedformålet med planforslaget er å rette opp reguleringsplankartet da kryss ved 
Skamdalen ikke kunne bygges som vist i gjeldene reguleringsplan. I tillegg gjennomføres 
enkelte justeringer i plankart grunnet litt for smal regulering til skråninger, geologisk utfall 
og oppsett av sikringsgjerder. Grunnerverv er gjennomført og nye reguleringsgrenser 
utarbeides i henhold til grenser satt ved kartforretning.  

Siden dette er en mindre revisjon av gjeldende reguleringsplan, har Statens vegvesen valgt å 
gjøre færrest mulig endringer i plankart og reguleringsbestemmelser. Vi ber om en 
tilbakemelding fra sektormyndighetene dersom det kreves at oppdaterte standarder skal 
benyttes.  

For å eliminere muligheten for tolkninger av hva som er det rettslige grunnlag for 
gjennomføringen vil Rana kommunestyre bli anmodet om å vedta et nytt sett med plankart 
og bestemmelser, selv om revisjonen kun utgjør små deler av planen. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Statens vegvesen: May Brith Holand, tlf. 75114808. 

e‐post: may.holand@vegvesen.no 

 

2. Bakgrunn for planforslaget 
2.1.1 Planområdet 
E6 på Helgeland er en viktig del av den nasjonale transportkorridoren mellom Nord- og Sør-
Norge. Samtidig knytter transportkorridoren i stor grad sammen regioner (eks. Helgeland og 
Saltenregionen) og kommunesentra til felles bo- og arbeidsmarkedsområder.  

Prosjekt E6 Helgeland omfatter en strekning på ca. 26 mil som strekker seg fra Trøndelag 
grense til Bolna i Rana. 

Planområdet er en del av Prosjekt E6 Helgeland og ligger mellom Mosjøen og Mo i Rana.  

mailto:may.holand@vegvesen.no
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Kart som viser planområdet 

Dagens reguleringsplan (vedtatt 2009) strekker seg fra Urlandå i Hemnes kommune til 
Skamdal i Rana kommune. Strekningen fordeler seg med ca. 1,6 km i Hemnes kommune og 
ca. 2,7 km i Rana kommune.  

Denne planen tar for seg strekningen i Rana kommune. Forslag til denne reguleringsplan 
starter ved kommunegrensen og strekker seg til Hesjevika i Skamdalen.  

 

Kart som viser detaljert plassering av planområdet 
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Den vedtatte planen har en løsning for kryss til Skamdalen som ikke er byggbar innenfor 
grensene til vegformål. Det er behov for sikringsgjerder utenfor regulert område og behov 
for litt justering av sideterreng. Dette medfører behov for omregulering.  

Formål med detaljreguleringsplanen er å regulere inn ny kryssløsning og utvide vegarealet i 
tråd med behovet. 

 

2.1.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 
Planen innebærer ikke endring av eiendomsgrenser utover det som allerede er avklart 
gjennom arealoverføringer og matrikulering i forbindelse med veibyggingen. 

 

2.2 Planstatus for området 
Det er ingen andre reguleringsplaner i området. 

Reguleringsområdet er stort sett i samsvar med kommuneplanens arealdel, men har 
ubetydelig avvik i grensen mellom veiformål og LNFR. 

Delen av reguleringsplan «1030 E6 Urlandå – Skamdalen» som ligger i Rana kommune, 
erstattes av ny plan og vil dermed oppheves. E6 Urlandå – Skamdalen ble vedtatt av Rana 
kommunestyre 3. mars 2009.  

En svært liten del av gammel plan oppheves selv om dette ikke reguleres med denne nye 
planen. Dette arealet går over til uregulert LNFR. 

  

2.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 
Statens vegvesen vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om 
konsekvensutredning (KU) i h.h.t konsekvensutredningsforskriften. Rana kommune slutter 
seg til denne vurderingen. 

 

2.4 Planprosess og medvirkning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Rana 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for E6 Yttervik - Skamdalen.  

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan kan utarbeides som 
områderegulering eller detaljregulering. I denne planprosessen er det utarbeidet en 
detaljreguleringsplan ihht. pbl § 12-3. 

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan kan utarbeides som 
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områderegulering eller detaljregulering. I denne planprosessen er det utarbeidet en 
detaljreguleringsplan ihht. pbl § 12-3. 

 

 

Figur: Skissert planprosess 

 

Ved planoppstart skal berørte offentlige organer, grunneiere og andre interesserte varsles 
om at planarbeidet er igangsatt. Innen en nærmere angitt frist kan berørte parter sende inn 
forslag til endringer, merknader eller kommentarer til planforslaget. For å unngå 
misforståelser bemerkes det spesielt at Rana kommune er høringspart på lik linje med alle 
andre i denne fasen av planprosessen. Dette i henhold til pbl § 3-7. Alle innspill vil bli 
vurdert og eventuelt tatt med i den videre planleggingen.  

Når Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan vil planforslaget bli 
lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Ved utleggelse til offentlig ettersyn har igjen berørte 
parter mulighet til å sende inn merknader eller kommentarer til planforslaget. Også her er 
Rana kommune høringspart på lik linje med alle andre. For ordens skyld nevner vi at det ikke 
skal gjøres endringer verken på linjeføring, vegbane eller tverrprofil på E6. 

Alle forslag og innspill vil bli vurdert av Statens vegvesen gjennom en såkalt 
merknadsbehandling – og eventuelt bli innarbeidet i detaljreguleringsplanen. Planforslaget 
vil deretter bli overlevert Rana kommune til sluttbehandling. Rana kommune overtar da det 
formelle ansvaret for den videre saksbehandling og vedtak av detaljreguleringsplanen. 

 

2.4.1 Oppstartsmøte 
Det har vært hold formelt oppstartsmøte mellom Rana kommune og Statens vegvesen. Møte 
ble holdt 19. juni 2019 og referat ligger som vedlegg til denne plan. 
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2.4.2 Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 annonsert i Rana 
blad (mai 2020). Ved varsel om planoppstart ble det sendt brev til samtlige grunneiere og 
særlovsmyndighetene innen planområdet. Vi mottok 4 merknader, som er omtalt nedenfor. 

 

2.4.2.1 Ole Jørgen Skaalbones 
Ønsker at gangvei, som er omgjort til bilveg, får lenger strekning med rekkverk. 

Gangveg, som er omgjort til bilveg, bør utvides med 1 m i bredden, slik at to biler kan 
møtes. 

I innkjøring fra E6 må det skiltes med blindveg 

Det må skiltes med informasjon om hvilke adresser/gatenr. vegen fører til, slik at 
utrykningskjøretøy og varetransport finner fram. 

Der asfalt er fjernet og veien går over i tursti bør det settes opp bom som hindrer 
gjennomkjøring. 

Statens vegvesen sine kommentarer (SVV): 

SVV har vært ute og registrert at det ikke er krav til rekkverk på lokalvegen ut ifra våre 
normaler. Det vil ikke bli forlenget rekkverk. 

Bredde på vegen er 4 meter med møteplasser. For det trafikkgrunnlaget som er på denne 
vegen er det etter vår vurdering ikke behov for tofeltsveg. Vegbredde vil ikke bli økt. 

SVV vil sette opp skilt med Blindveg. 

Skilting med informasjon om gatenummer er ikke en sak som SVV har ansvar for. 

SVV vil sette opp bom på gangsti, nord for snuplass i Skamdalen. 

 

 

2.4.2.2 NVE 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha planen tilsendt ved offentlig 
ettersyn. 

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interesser 
er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområde må 
være vedlagt. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger. 
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Statens vegvesen sine kommentarer (SVV): 

NVE får planen tilsendt ved offentlig ettersyn 

Relevant fagutredninger fra anlegg og gammel plan legges ved denne plan. 

Vi har ingen konkrete problemstillinger hvor vi trenger bistand. 

 

2.4.2.3 Bane NOR SF 
Bane Nor ber om at eiendom som tilhører dem reguleres til jernbaneformål. Det forutsettes 
at det ikke lages nye planbestemmelser som medfører ulemper eller begrensninger for 
jernbanen 

Statens vegvesen sine kommentarer (SVV): Tas til etterretning 

 

2.4.2.4 Nordland fylkeskommune 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 
Kulturminner er sjekket mot arkiver og foreløpig ingen konflikt. Endelig uttalelse kommer 
når planforslaget foreligger. Innspill gjelder ikke samiske kulturminner. 

Referat fra oppstartsmøte følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i 
senere saker. Referat bør legges ved når denne saken legges ut til offentlig ettersyn. 

Digital plandialog: I samarbeid med kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr 
fylkeskommunen kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandatlas. Fylkeskommunen 
er fornøyd med at planoppstart er lagt inn her, og går ut ifra at dette også vil gjelde endelig 
vedtatt plan. Ønsker at planforslag med sosi-koder sendes til plannordland@kartverket.no.  

Statens vegvesen sine kommentarer (SVV): Tas til etterretning 

 

2.4.3 Offentlig ettersyn 
Planforslaget sendes på høring og blir lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 03.05.2021-
14.06.2021 på følgende steder: 

Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter\ 

Internett: http://www.rana.kommune.no\ 

Grunnet smittevernhensyn kan det dessverre ikke gjennomføres offentlig folkemøte. Av 
samme årsak legges det ikke ut papirversjoner av planforslaget hos Statens vegvesen og 
Rana kommune.  

Vi oppfordrer høringspartene til å ta direkte kontakt ved spørsmål eller ønske om et digitalt 
møte.  

mailto:plannordland@kartverket.no
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/
http://www.rana.kommune.no/
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Grunneiere og sektormyndigheter vil motta varsel pr. post/e-post. Varsel om offentlig 
ettersyn blir i tillegg kunngjort i Rana blad. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 14.06.2021 sendes skriftlige til: 

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 

eller firmapost@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan‐ 
og bygningslovens § 1‐9. Eventuell klage sendes via Rana kommune. 

 

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende situasjon 
Vegen er bygd etter vegnormal (2014), vegklasse H2, ÅDT 0 – 4000 og fartsgrense 80 km/t.  

 

 
Tverrprofil H2, ÅDT 0-4000 og fartsgrense 80 km/t. 

3.1 Trafikkforhold 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) som er beregnet til 2 600 kjøretøy ut fra trafikktellinger gjort i 2008 
i et tellepunkt ved Skamdal. 

Vegen dimensjoneres for trafikkmengde beregnet 20 år fram i tid etter åpningsdato. 
Prognoseåret er satt til 2040, og trafikkmengden er beregnet til 3 000 kjøretøy. 

Vi beholder trafikktallene fra eksisterende reguleringsplan ettersom det ikke skal gjøres 
endringer på den nybygde europavegen. 

Det er bygd en bru på ny E6. Skamdalen bru, som er en spennarmert betongplate bru, med 
lengde ca. 64 meter. 

mailto:firmapost@vegvesen.no
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3D modell viser utsnitt av gammel og ny bru i Skamdalen 
I tillegg finnes det bru over jernbane ved Yttervik. Denne har ikke vært endret i forrige plan 
og fortsatt ingen endring i denne reguleringsplan. 

 

Kryss til Yttervik og Skamdalen er bygd med passeringslomme. 

Det er 4 direkte avkjørsler til E6 i tillegg til busslommer og kryss til Skamdalen.  

 

3D modell viser hvor bru til Yttervik krysser jernbane og passeringslomme ved kryss til Skamdalen 
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Det er tre store busslommer på strekningen. Utsnitt fra 3D modell viser busslommene 
nedenfor. 

 
Bordvika 

 
Skamdalen 

 
Hesjevik 
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4. Beskrivelse av forslag til endringer 
4.1 Arealdisponeringer 
Området for den nye reguleringsplanen omfatter i stor grad samme areal som gjeldene 
reguleringsplan. Grått vegareal er noe justert inn i LNFR området og andre ganger gis grått 
areal tilbake til LNFR. 

Nedenfor vises ekstra areal (vist med rødt) som blir regulert i forhold til ytterbegrensningen 
på vedtatt plan.  

Arealet er 1.7 DA, og disse endringene er allerede gjennomført som justering av 
eiendomsgrensene.  

 

 
Røde felt viser utvidelse av reguleringsplan i forhold til opprinnelig vedtatt plan 

I tillegg må vi regulere mer veiareal for justeringer av skråningsutslag og endring av 
atkomster. Det er også behov for ekstra areal fordi geologisk utfall ved anleggsarbeid har 
medført behov for å sette opp sikringsgjerder utenfor tidligere regulert vegareal.                                                                                    

Grense for grått areal (offentlig Trafikkområde) er noe utvidet og går inn på 
Landbruksområder/byggeområder/Spesialområder/Trafikkarealer jernbane. 

Noen steder går dette motsatt veg og det gis tilbake nærliggende formål.  

Nedenfor er en tabell som viser areal forskjell på tidligere vedtatt plan og forslag til ny plan. 

Regulert areal Vedtatt plan 2009 Forslag til ny plan Økning/reduksjon 
Ytterbegrensning 329 933 m2 

 
331 708 m2 
 

+ 1 775 m2 

Samferdsel 127 656 m2 166 639 m2 + 38 983 m2 
LNFR 195 825 m2 158 617 m2 

 
-37 208 m2 
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Nedenfor er fire skisser som viser hvor vi utvider/reduserer vegarealet. Svarte strek er 
grenser fra kartforretning. 

 
Yttervik 

 

 
Yttervik 
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Skamdalen 

 

 
Hesjevik 
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I forbindelse med 2009 planen (PlanId. 1030) og i underveis i byggeprosessen ble det laget 
diverse utredninger og fagrapporter. Dette gjelder: 

• N1-GV-14_Urlandå-Skamdal. Ingeniørgeologisk sluttrapport bergskjæringer  
• N1-VA-01 Dimensjonering av stikkrenner, parsell 1 Urlandå-Skamdal 
• N-ST-11 Lokale støytiltak for støyutsatte boliger, Korgen-Bolna 
• R1-G-01 Geoteknisk prosjekteringsrapport Urlandå-Skamdal 

Planen inneholder ikke endringer som utløser behov for nye utredninger. 

 
4.2 Planlagt arealbruk (tidligere vedtatt reguleringsplan) 
Nedenfor er to skisser fra vedtatt reguleringsplan for området mellom Yttervik og atkomst til 
Skamdalen.  

Det er regulert en turveg, på 3,5 meters vegbredde innenfor grått areal, mellom Yttervik og 
kryss til Skamdalen.  

Kryssløsning som er planlagt med kanalisering er ikke gjennomførbart etter dagens 
vegnormaler.  

I den vedtatte reguleringsplanen fra 2009 var det regulert inn et kryss som ikke hadde 
tilfredsstillende stigning mellom gammel og ny E6 innenfor regulert område. 

Det er også en trafikksikkerhetsmessig en dårlig løsning å kombinere busslomme med en 
bratt bakke mellom gammel og ny E6. 

Kanalisering medfører sperrelinjer på E6 og da kan man ikke ha to avkjørsler til busslomme. 
I tillegg kan man ikke ha driftsavkjørsel på oversiden av ny E6. 

Trafikksikkerhetsmessig er det særdeles viktig å redusere antall avkjørsler på stamvegnettet.  

 

Opprinnelig regulert løsning mellom Yttervik og Skamdalen 
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Opprinnelig planlagt kryss til Skamdalen 

 
4.3 Planlagt arealbruk (ny reguleringsplan) 
Vårt forslag til ny og mer trafikksikker løsning er vist nedenfor. 

Ved å utvide turvegen med 0.5 meter, gjøres denne om til felles privat veg med vegbredde 
4m og møteplass. 

Vi samler Yttervik og Skamdalen til en atkomst noe som er gunstig både for befolkningen i 
området og for E6 trafikk. 

Det lages en gangatkomst mellom lokalveg og opp til busslomme som ligger i tilknytning til 
E6. 

Et negativt punkt er at det blir litt lengere atkomstveg for befolkningen i Skamdalen når de 
skal kjøre nordover (t/r ca. 1 km). Denne lokalvegen blir regulert til felles privat veg. 

 
Ny løsning mellom Yttervik og Skamdalen 
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Ny kryssløsning 

 

Busslomme og gangsti 

 

Busslomme og gangsti vist i 3D modell 
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4.4 Teknisk infrastruktur 
Forhold til vann, avløp, strøm, fiber og høyspent berøres ikke. 

 

4.5 Nærmiljø/friluftsliv/naturressurs 
Ingen nye vurderinger ut ifra gjeldene reguleringsplan. 

 

4.6 Grunnforhold 
Det foreligger flere geologiske og geotekniske rapporter for området. Disse er hensyntatt 
ved bygging av E6 og vil ikke på innvirkning på den nye reguleringsplanen. Rapportene er 
allikevel vedlagt denne plan. 

 

4.7 Andre forhold 
Vi ønsker å benytte samme støysonekartlegging som ligger ved vedtatt plan, E6 Urlandå – 
Skamdalen.  Denne parsellen er nylig tatt i bruk og lokale støytiltak er vurdert ut ifra nye 
prognoser og beregnet i 2018/2019.  

Vi skal ikke gjøre endringer på E6 linje og mener det er unødvendig med ny 
støysonekartlegging. Støysonekart ligger i Illustrasjonsheftet.  

Rapport for lokale støytiltak ligger som vedlegg til denne plan. 

 

4.8 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Reguleringsplanen utløser ikke behov for nye omklassifiseringer. Den nybygde vegen mellom 
Yttervik og Skamdalen får status som «felles privat veg» gjennom denne reguleringsplanen. 

 

4.9 Naboer 
Avkjørsler og kryss  

Statens vegvesen vil av trafikksikkerhetshensyn aktivt sikre at det blir færrest mulig 
direkteavkjørsler ut på ny E6. Dette sikres først og fremst gjennom måten vegen blir planlagt 
og bygd på – men også ved at det vil bli gjennomført en streng avkjørselspolitikk i ettertid.  
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Nedenfor er tabell over bygde atkomster og stoppe/buss lommer.  

Bordvika 2 155 Høyre Boliger, hytter og 
drift 

Avkjørsel/busslomme 

Bordvika 2 190 Høyre Boliger, hytter og 
drift 

Avkjørsel/busslomme 

Bordvika 2 365 Høyre Bolig og drift Fellesavkjørsel  

Yttervik 2 600 Venstre  Boliger, hytter, 
campingplass og 
drift 

Utformes som kryss. «Felles privat 
veg» til Skamdal. Passeringslomme på 
E6. 

Skamdal 3 050 Venstre Buss Busslomme med gangatkomst til 
«Felles privat veg» 

Skamdal 3 100 Venstre Buss  Busslomme med gang atkomst til                       
«felles privat veg» 

Skamdal - Hesjevik 

 

 

3 695 Høyre Drift  

 Skamdal - Hesjevik 

 

4035 Venstre Buss  Busslomme med gangatkomst/sti  

 Skamdal - Hesjevik 

 

4100 Venstre Buss  Busslomme med gangatkomst/sti 

 Skamdal - Hesjevik 4 350 Høyre Drift  

 Skamdal - Hesjevik 4 765 Venstre Drift/hytter  

Liste over avkjørsler, stoppelommer, kryss og busslommer som er bygd  

 

4.10 Byggegrenser 
Byggegrense langs E6 er satt til 50 meter jfr. Vegloven §29. Med 50 meter menes 50 meter 
fra senterlinje veg til begge sider. På områder regulert til «bebyggelse og anlegg» er det satt 
egne byggegrenser. 

 

4.11 Gang- og sykkeltrafikk 
Det finnes ikke noe sammenhengende gang- og sykkelvegnett i planområdet langs E6. I 
planområdet finnes det bare noen få helårs- og fritidsboliger. I reguleringsplan fra 2009 var 
det tegnet (ikke regulert) inn en tursti. Denne er omgjort til lokalveg («felles privat veg») i 
denne planen. Denne vegen er godt egnet for gang- og sykkeltrafikk i området.  

Planen har ikke spesiell tilrettelegging for gående og syklende langs E6.  
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4.12  Kollektivtrafikk 
Illustrasjonstegninger og reguleringsplanen viser stopplommer og busslommer langs 
vegstrekningen. Det er alt bygd tre store busslommer og disse skal fortsatt bestå i den nye 
planen. 

 

4.13 Landskap/bybilde/nærmiljø/friluftsliv/Naturressurser 
Ingen endringer utover rammene gitt i reguleringsplan fra 2009. 

 

4.14 Støy og vibrasjoner/massehåndtering 
Ingen endringer utover rammene gitt i reguleringsplan fra 2009. 

 

4.15 Naturmangfold 
Ekstra areal som blir regulert i forhold til ytterbegrensning av opprinnelig vedtatt plan er på 
1.7 DA, og disse endringene er allerede gjennomført som justering av eiendomsgrensene.  

Det er ingen planlagte inngrep i dette området. 

Når det gjelder grått areal (vegareal) har det vært behov for å erverve mer enn hva 
opprinnelig plan tilsier.  

Årsaker til dette er: 

1. Justeringer av skråningsutslag  
2. Geologisk utfall ved anleggsarbeid har medført behov for å sette opp sikrings-                                                                                             

gjerder utenfor tidligere regulert vegareal. 
3. Endring av atkomster 

 
4.16 Kulturmiljø 
Ingen endringer utover rammene gitt i reguleringsplan fra 2009. 

 

 
 

 

 



side 21 
 

5. Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 
Målet med risiko- og sårbarhetsvurderingen er å vurdere ulike forhold knyttet til risiko- og 
sårbarhet som kan oppstå i både byggefasen og driftsfasen. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 
ROS-analysen utført ved forrige regulering. Ettersom det ikke skal bygges noe gjelder dette 
forhold knyttet til funksjonskontrakten for drift og vedlikehold. 

 

VURDERTE RISIKOFORHOLD 

Trafikkulykker (mindre enn 7 skadede personer) 

På en hovedveg vil det alltid kunne skje trafikkulykker. Statens vegvesen har gjennom 0-
visjonen (ingen drepte og hardt skadde i trafikken) rettet trafikksikkerhetsarbeidet mot de 
ulykkene som har alvorligst skadegrad. Dette er møteulykker, utforkjøringsulykker og 
ulykker som involverer myke trafikanter.  

Nye vegnormaler og rekkverksnormaler har fokus på at terrenget ved siden av vegen skal 
utformes slik at en utforkjøring ikke får ekstra alvorlige resultat som følge av at kjøretøyet 
treffer farlige konstruksjoner eller gjenstander utenfor vegbanen. Ved bygging av ny veg skal 
dette følges opp slik at utforkjøringsulykker i normal fart ikke skal medføre tap av liv eller 
hardt skadde, forutsatt at bilens sikkerhetsutstyr brukes.  

Vegnormalene legger til rette for 2 typer tiltak mot møteulykker. E6 er planlagt og bygd etter 
håndbok (N100) fra 2014. Fysisk skille mellom kjøreretningene brukes når trafikken er over 
6000 kjøretøy pr. døgn og fartsgrense er 90 km/t. Der trafikken er mellom 4000 og 6000 
etableres det ”midtfelt” på 1m bredde. Dette gir større avstand mellom møtende kjøretøy og 
kan bidra til færre møteulykker. På strekningen Urlandå – Skamdal er trafikken for liten til at 
slike tiltak er aktuelle. 

Utførte tiltak som har betydning for trafikksikkerheten: 

Utbedret kurvatur 

8,5 m vegbredde og tilstrekkelig sideareal med «myk utforming» 

Gammel riksveg forbi Skamdalen er framtidig lokalveg og tilrettelagt for lokalbefolkning 
mellom Yttervik og Skamdalen.  

Det er utført fresing av midtfelt, noe som er med på å redusere møteulykker 

Avkjørselsregulering, minst mulig avkjørsler med tilknytning til E6      
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Store trafikkulykker (7 eller flere drepte/skadde) 

Store ulykker med 7 eller flere drepte er sjeldne i Norge, og det har hittil bare vært 
bussulykker som har medført slikt skadeomfang. Ulykker i tunneler har også potensial til å 
utvikle seg til katastrofer. Det er ikke forhold her som tilsier økt risiko for slike ulykker. 
Enkelte steder ligger riksvegen nært jernbanen, og det er en risiko at kjøretøy kan havne på 
jernbanelinja ved utforkjøringer. Det er utført ekstra sikring ved jernbane i form av rekkverk.  

På ferdig utbedret veg vurderes risikoen for større ulykker å være liten.  

 

Olje og kjemikalieforurensning  

Trafikkuhell hvor tankbiler er innblandet kan gi utslipp av olje og kjemikaler, og spesielt i 
nærheten av elver og vassdrag samt i nedslagsfelt til vannverk og brønner kan dette gi en 
rask og uheldig spredning av forurensning.  

Det ble under bygging av E6 vurdert risikoen for avrenning mot- og berøring av eksisterende 
vannforsyninger nedstrøms ny veg. Alle med vannforsyning nærmere enn 100 m nedstrøms 
fra ny veg har i forbindelse med utbyggingen fått ny vannforsyning. Statens vegvesen har 
ikke oversikt over eventuelle brønner lengre unna enn 100 m fra ny veg. 

Risikoen for slike uhell er så liten og konsekvensene såpass begrenset at det ikke vil bli gjort 
spesielle tiltak for å unngå disse. 

 

Forurensing av drikkevann 

Det ble under bygging av E6 vurdert risikoen for avrenning mot- og berøring av eksisterende 
vannforsyninger nedstrøms ny veg. Alle med vannforsyning nærmere enn 100 m nedstrøms 
fra ny veg har i forbindelse med utbyggingen allerede fått ny vannforsyning. 

Risikoen for skade som følge av forurensning av drikkevannet anses som liten. 

 

Leirras/ustabil grunn     

Konsekvensene ved et eventuelt ras er såpass dramatisk at det kan være aktuelt med en 
beredskapsplan som sikrer minst mulig skade for samfunnet om det likevel skulle skje. 
Dette kan bl.a. være plan og materiell for skilting av omkjøring via rv.17 eller via Sverige og 
E10/Rv. 73. En slik beredskap kan være aktuell for flere aktuelle prosjekt på Helgeland. 

Risikoen for ulykker på grunn av dårlige grunnforhold i bruksfasen vurderes som liten.  
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Jord/steinras og snøras 

Det er ikke registrert rasområder innen planområdet. 

 

Flom 

Flom anses å medføre liten risiko for skade på strekningen, og spesielle tiltak vurderes ikke 
som nødvendige. 

 

 

Terroraksjoner, sabotasje eller hærverk 

Det vil være risiko for terroraksjoner, sabotasje og hærverk, selv om sannsynligheten for 
alvorlige aksjoner på denne strekningen anses som liten. 

Eventuell endring av trusselbildet og tiltak som overvåkning og lignende må vurderes 
dersom det skulle bli aktuelt. 

 

Vegstenging / bortfall av transportnett. 

Vegstenging i forbindelse med anleggsdriften vil være sannsynlig i kortere perioder. Lengre 
stenginger er lite sannsynlig.  Omkjøringsalternativ finnes via fv. 17 og via Sverige (E10/rv. 
73).  

 

Ulykker på jernbanen 

Jernbanen ligger nært opptil vegen på deler av strekningen. En ulykke på jernbanen vil derfor 
kunne berøre vegen. Likeledes vil en ulykke på vegen også kunne berøre jernbanen. Her er 
det sikret mot utforkjøring og farer ved snøbrøyting i hht. jernbaneverkets krav. 

 

Oppsummering av risikovurderingen 

Ettersom vegen er ferdig bygget er det ingen tiltak som må gjøres, men man må ha 
beredskapsplaner og alternativ omkjøring hvis en ulykke inntreffer. 
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6. Vedlegg: 
6.1 Forslag til plankart, R001 – R004 
6.2 Forslag til reguleringsbestemmelser 
6.3 Illustrasjonshefte 
6.4 Referat fra oppstartsmøte med kommunen 
6.5 Reguleringsplan fra 2009 
6.6 Fagrapporter:  

N1-GV-14_Urlandå-Skamdal. Ingeniørgeologisk sluttrapport bergskjæringer  

N1-VA-01 Dimensjonering av stikkrenner, parsell 1 Urlandå-Skamdal 

N-ST-11 Lokale støytiltak for støyutsatte boliger, Korgen-Bolna 

R1-G-01 Geoteknisk prosjekteringsrapport Urlandå-Skamdal 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 

E6 YTTERVIK – SKAMDALEN, RANA KOMMUNE 

 

Planident 1036 
Planbeskrivelse, dato 16.04.2021 
Bestemmelser, dato 16.04.2021 
Plankart, dato 23.02.2021 
Arkivsaknr.  
Plan vedtatt:  

 

§ 1.0 Formål 

Detaljreguleringsplanen skal sikre fremtidig arealdisponeringen rundt ny E6. 

 

§ 1.1 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 1036, plankart R001 – 
R004. Plangrensen strekker seg fra kommunegrensen ved Yttervik til Skamdalen.  

 

§ 1.2 Planområdets arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 

Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jfr plan- og bygningsloven §§ 
12-5 og 12-6: 

 

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og Anlegg 

Boligbebyggelse (BA1 – BA3)   

 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg – (o_T1) 

Jernbane - (o_STJ1 – o_STJ3) 

Felles privat atkomstveg - (f_T1) 
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§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 

LNFR-areal (L1-L9) for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone - V 

 

§ 12-6 Hensynssoner 

Høyspenningsanlegg – sonen angir fare H370 

 

§ 2    Fellesbestemmelser 

 

§ 2.0 Der ikke annet er vist i plankartet gjelder veglovens § 29 om byggegrensen 50 m fra 
senterlinje riksveg. Forbudet gjelder ikke bygg i tilknytning til veganlegget.  

 

§ 2.1 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved  

gravearbeid som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune, kulturetaten. 

 

§ 2.2 Miljøverndepartementets retningslinjer for arealbruk i støyutsatte områder (jfr.  

rundskriv T-1442) skal legges til grunn for bygging innenfor regulert område. 
gjennomføringen av reguleringsplanen.  

Følgende støytiltak reguleres i denne planen: 

For eiendommer med utendørs oppholdsareal som etter de fastlagte tiltakene likevel får et 
støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene til rundskriv T-1442, skal det gis tilbud 
om lokal skjerm og/eller fasadetiltak i forbindelse med gjennomføringen av byggeplanen, 
dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass (Lden 55 dB) 
eller kravene til innendørs støynivå (NS 8175).  
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§ 3 Bebyggelse og anlegg  

 

§ 3.1 BYA skal ikke overstige 30 % av regulert tomt. 

 

§ 3.2 Gesims-/mønehøyde skal ikke overskride 6,5/8,5 m. 

 

§ 3.3 Søknad om byggetillatelse skal inneholde utomhusplan i målestokk 1:200  

(eller i annen hensiktsmessig målestokk) som nøyaktig viser:  

• bebyggelsens plassering 
• areal for uteopphold/lek (eks bord, benker og lekeapparat) 
• gang- og kjøremønster 
• parkering og biloppstilling 
• snumulighet for bil på egen tomt og siktlinjer i avkjørsel 
• forming av terrenget (høydeangivelser samt gamle og nye høydekoter) og eventuelle 

forstøtningsmurer 
• innsådd/beplantet areal og areal med fast dekke/grus 
• håndtering av overflatevann 
• plassering og utforming av avfallsanlegg 
• areal for snølagring 
• vegetasjon (eksiterende trær/busker/bed som skal ivaretas og nye trær/busker/bed 

som skal beplantes) 
• andre forhold og element som har betydning for det regulerte formålet og kvaliteten i 

prosjektet og/eller i forhold til omgivelsene. 

For mindre byggetiltak kan en lavere detaljeringsgrad vurderes. 

 

§ 3.4 Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt for 2 biler pr. bolig.  

Situasjonsplanen skal vise 1 dobbeltgarasje pr. tomt.  For hver utendørs biloppstillingsplass 
skal det beregnes 18 m2.  

 

§ 3.5 Ved nyanlegg eller hovedombygging av bolighus skal disse plasseres slik at  

det er minimum 100 m2 sammenhengende uteoppholdsareal på bakkeplan skjermet fra E6 
av bygninger eller støyvoll/-mur. 
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§ 3.6 De fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre anlegg) skal i størst  

mulig grad gis universell utforming i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Offentlige veger 

 

§ 4.1.1 Offentlig veg o_T1 

Innenfor området tillates det nødvendig tiltak for bygging, drift og vedlikehold av kjørebane, 
vegskulder, stoppelommer, vegkryss, avkjørsler, parkeringsplasser, busslommer, bruer, 
underganger, rekkverk, støttemurer, støytiltak, teknisk bygg, vegteknisk infrastruktur, grøft- 
og skråningsareal og andre anlegg og inngrep som naturlig tilhører offentlig veg. Hele eller 
deler av private veger kan også ligge innenfor området. 

   

§ 4.2 Jernbane (o_STJ1 - o_STJ3) 

Arealet reguleres til jernbaneformål. Innenfor areal avsatt til Jernbane tillates jernbanespor 
og nødvendige tekniske anlegg tilknyttet jernbanedrift. 

 

§ 4.3 Felles privat veg (f_T1) 

Innenfor området tillates nødvendig tiltak for bygging, drift og vedlikehold av atkomstvegen. 
Følgende gnr/bnr har vegrett: 1/1, 1/1/5, 1/1/6, 1/2, 1/2/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/13, 
1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 og 1/22. 
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§ 5 Landbruks-, Natur- og Friluftsområde samt reindrift

§ 5.1 (L1 – L9).

Område reguleres til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og  

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

§ 7 Hensynssoner

§ 7.1 Frisikt (H140)

Området reguleres til frisiktsone. 

Frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og sikthindrende gjenstander med høyde over 0.5 
meter. 

§ 7.2 Høyspenningsanlegg (H370)

Arealene reguleres til faresone høyspenningsanlegg. Eventuelle tiltak må avklares med linje 
eier.  



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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