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§1 FORMÅL 
 
1.1  Detaljregulering for Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika omfatter del av gbnr 

42/1 m.fl. 
 
1.2  Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av februar 2019): 

a) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg (kode 2011) 
- Gang- og sykkelveg, (Kode 2015) 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (kode 2018) 
- Annen veggrunn – grøntareal, (Kode 2019) 

b) Hensynssoner 
- Sikringsone, Frisikt (kode 140) 

 
 
 
§2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1  

a) Tiltak innenfor planen skal ha en mest mulig universell utforming jfr. Teknisk forskrift til Plan- 
og bygningsloven. 

b) Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele planområdet. Dersom det fremkommer 
automatisk fredede kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller annen virksomhet, må 
arbeidet straks stanses og Nordland fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.   

c) I områder der tiltak medfører store terrenginngrep skal arealer tilsås eller behandles på annen 
tiltalende måte slik at sår i landskapet minimaliseres. Skjæringer og fyllinger skal gjøres mest 
mulig skånsomt. 

d) Matjord som fjernes ved utbygging, skal tas vare på og brukes andre steder i planområdet, 
eventuelt tilkomme grunneier. 

  
 
 
§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
3.1    Kjøreveg, o_SKV1, (Kode 2011) 

a) o_SKV1 er offentlig veg. 
b) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng. 
c) Maks skråningsvinkel på fylling skal være 1:2 eller slakere.  
d) Vegene skal opparbeides i henhold til plankart og kommunal norm. 

 
 
 



3.2    Kjøreveg, f_SKV2, f_SKV3 og f_SKV4, (Kode 2011) 
a) f_SKV2, f_SKV3 og f_SKV4 er felles privat veg. 
b) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng. 
c) Maks skråningsvinkel på fylling skal være 1:2 eller slakere.  
d) Vegene skal opparbeides i henhold til plankart og kommunal norm. 

 
3.3    Gang- og sykkelveg, o_SGS1, o_SGS2 og o_SGS3 (Kode 2015) 

a) Gang- og sykkelveg er regulert med 3,0 meters bredde inkludert vegskulder. 
b) Maks skråningsvinkel på fylling skal være 1:2 eller slakere.  
c) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng. 
d) Gang- og sykkelveg skal opparbeides i henhold til plankart og kommunal norm. 

 
3.4    Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT1, o_SVT2, o_SVT3 og o_SVT4 (Kode 2018) 

a) Området omfatter nødvendig trafikkareal utenom kjørearealer som kan benyttes til skjæring, 
fylling, grøfter, rekkverk, tekniske installasjoner og konstruksjoner for å sikre trafikksikre 
løsninger for veganleggene. 

 
3.5    Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1, o_SVG2, o_SVG3 og o_SVG4 (Kode 2019) 

a) Innenfor området tillates de samme tiltak som annen veggrunn – tekniske anlegg. Arealene 
skal i tillegg opparbeides som grøntarealer. 

 
 
 
§4  HENSYNSSONER 
 
4.1 Sikringssone, frisikt, H140_1, H140_2, H140_3 (Kode 140) 

a) Det tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 
 
 

 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

a) Det tillates ikke tiltak i grunnen før det er gjennomført geotekniske vurderinger. 
b) Før gang- og sykkelvegen blir ferdigstilt skal adkomster, deler av hager som berøres, 

eventuell kutting av drensledninger på åkrer m.m. opparbeides tilfredsstillende på nytt. 
 

* * * 
 
 
LandArk as 
Åsen, 12.07.19 
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