
PROSJEKT: E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen 

STATLIG REGULERINGSPLAN PARSELL 5: E10 Tunell LP, Kanstadbotn - Fiskefjord 

LØDINGEN OG TJELDSUND KOMMUNER 

REGULERINGSPLANBESTEMMELSER 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL§ 12-5 nr. 2) 

4.1 Fellesbestemmelser 
Arealene kan benyttes til ulike typer veger med nødvendig areal for fyllinger, skjæringer, grøfter, 
belysningsanlegg, anlegg for elektrisitetsforsyning, murer, stabiliserende tiltak, og annet som kan være 
en nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter. 

4. 2 Kjøreveg (o_SKV1) jf. PBL 12-7, 1. ledd nr. 2
Følgende kjøreveger skal anlegges som offentlige veger:

Nasjonal arealplan-ID: NO201601 - o_SKV 1er ny E10, offentlig veg, inkludert havarilomme, stopplommer og snuplass

Planforslaget er datert: 28.03.2017 
Offentlig ettersyn og høring 13.12.2016 – 10.02.2017 4.3 Annen veggrunn- tekniske anlegg (o_SVT1) 
Dato for siste revisjon av plankartet: Innenfor området o_SVT1 tillates nødlommer, teknisk bygg, samt annen nødvendig utrustning og 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 

03.03.2017 
28.03.2017
20.07.2017 

installasjoner som er påkrevd i tunell. 
Reguleringsbestemmelser vedtatt: 

1 PLANAVGRENSING 
Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet ligger innenfor planens begrensning. 
E10: fra profil 2905 til profil 13170 

2 REGULERINGSFORMÅL 
Planområdet reguleres til følgende reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelser, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-5, §12-6 og §12-7. 

Eierform: o_ = offentlig formål. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 
- Kjøreveg (o_SKV1)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1)

3 FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Kulturminner (PBL § 12-7 nr.  6) 
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 
området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og Nordland fylkeskommune, jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd. 

3.2 Avrenning fra vaskevann i tunellene (§12-7 nr.2) 
Det stilles krav om rensing av drivevannet under tunelldriving før utslipp til resipient. 
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