
BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU 
 
Nasjonal arealplan-ID: 20252012001 
 
Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte…. den… 2013. 
 
Detaljreguleringen legger til rette for etablering av ny bru over Tanaelva med tilhørende veger på 
vest- og østsiden av elva. Planen legger også til rette for etablering av blant annet område for 
kombinert forretning og kontor, friområder, fortau og gang- og sykkelveger. 
 
Deler av planområdet er planlagt i to nivå. Hvilke områder dette gjelder står under de aktuelle 
arealformålene. 
 
 
§ 1 PLANAVGRENSNING OG BERØRTE EIENDOMMER 

 
Det regulerte området er vist med plangrense på vedlagte plankart i målestokk 1:1000 (A1). 
 
Følgende eiendommer blir berørt av planen: 12/1, 13/18, 13/28, 13/316, 37/1, 37/3, 37/99, 37/118, 
37/188.  
 
Detaljreguleringen erstatter deler av kommunedelplan for Tana bru (vedtatt i 1993) og 
reguleringsplan for Tana sentrum (vedtatt 22. mai 2003). 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER  
 
2.1 Krav til bevaring av vegetasjon (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3) 
Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte areal skal 
bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Berørte områder skal revegeteres naturlig. 
Stedegen masse skal benyttes. Kantvegetasjonen langs vassdraget skal i størst mulig grad bevares. 
 
Øverste jordlag skal tas vare på og legges tilbake på samme sted etter avsluttet anleggsarbeid. Ved 
store inngrep i terrenget skal landskapet rekonstrueres.  
 
En rigg- og marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. For rekonstruksjon 
av landskapet skal det ligge til grunn en istandsettingsplan. Både rigg- og marksikringsplan og 
istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang, jf. § 10 i 
bestemmelsene. 
 
2.2 Universell utforming (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt skal utformes etter prinsippene for universell utforming. Det 
samme gjelder eventuelle stier, parkeringsplasser, toaletter og bålplasser i friområdene. 
 
2.3 Kulturminner (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2) 
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 Finnmark fylkeskommune, 
jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
2.4 Støy (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3) 
Anbefalte støygrenser i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) kapittel 
4.2 gjøres gjeldende for bygge- og anleggsvirksomheten. 



 
2.5 Tilbakeføring av areal (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 
I forbindelse med rivning av eksisterende bru og fjerning av deler av dagens E6 vil arealet som ikke 
lenger skal benyttes til vegformål bli tilbakeført til grunneier. 
 
 
§ 3 BYGNINGER OG ANLEGG (plan- og bygningsloven § § 12-5 nr. 1) 
 
3.1 Kombinert formål forretning/kontor (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1, 2 og 4) 

a) Rammer for bebyggelsen 
Utnyttelsesgraden for området er 80 prosent BYA. Byggegrensen er 25 meter fra senterlinjen til E6. 
Parkering tillates etablert inntil 15 meter fra senterlinjen til E6. Området innenfor byggegrensa langs 
E6, skal etableres som grøntområde og opparbeides parkmessig.  
 

b) Byggeskikk 
Nybygg skal fungere som signalbygg, med arkitektoniske og estetiske kvaliteter som framhever 
kommunesenteret og bidrar til å gi stedet identitet. Samtidig skal nybygg ha et godt samspill med 
den omkringliggende bebyggelsen og Tana bru med tilhørende veianlegg. Bygg skal tegnes av 
arkitekt. 
 
Takform skal være pulttak, eller annen skrå takflate, med vinkel mellom 22 grader og 35 grader. 
Taktekket skal være skifer, med mindre det foreligger særlige estetiske grunner for en annen løsning.  
 
Utvendige farger skal fortrinnsvis være jordfarger. Fargene skal godkjennes av plan- og 
bygningsmyndighetene. Gesimshøyden skal være maksimalt 8 meter og mønehøyden maksimalt 9 
meter. Bygg skal utformes slik at det dannes lune hjørner og beskyttede inngangspartier. 
 

c) Søknad om tiltak  
Søknader om tiltak skal i tillegg til dokumentasjonskravene stilt i Forskrift om tekniske krav til 
byggverk inneholde plan for den ubebygde delen av tomta i målestokk 1:500 (utomhusplan). 
Utomhusplanen skal vise eksisterende og framtidig vegetasjon, parkering og atkomst. Kommunen 
kan kreve at det utarbeides tegninger som viser tilpasningen av bebyggelsen (også med hensyn til 
høyde) til de omkringliggende bygningene og vegetasjonen, før byggesøknaden godkjennes. Det kan 
kreves at disse tegningene skal være utarbeidet av arkitekt. 
 

d) Tilgjengelighet i sentrum 
Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt viktige gangforbindelser til 
disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal.  Langs alle 
forretningsfasader skal det være gangareal. Utearealene skal utformes etter prinsippene om 
universell utforming.  
 

e) Skilting 
Det stilles krav om skiltplan for alle nye forretninger. Ved søknad om tiltak for nybygg eller 
ombygging, skal plassering og størrelsen på skilt angis på fasadetegningen. Montering av skilt på 
annen måte, eller på bygg der skilt ikke har vært omsøkt, krever søknad om tiltak. 
 

f) Elektrisitetsforsyning 
Alle anlegg for elektrisitetsforsyning skal utføres som jordkabelanlegg. Dersom det er behov for flere 
trafoer, skal de bygges inne, ikke føres opp som frittstående bygg. 
 
 
 



g) Utendørs lagring 
Utendørs lagring tillates ikke. Søppelbeholdere og -containere skal skjermes fra publikumsområder, 
slik at de ikke virker skjemmende. 
 
3.2 Områder som tas i bruk til midlertidig anlegg- og riggområde skal istandsettes og revegeteres, jf. 
§ 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2) 
 
4.1Kjøreveger (V) 
Innenfor områdene skal det bygges kjøreveg, bru og nødvendige arealer for anlegg, sikring, drift og 
vedlikehold slik det er vist i plankartet. Langs E6 og fylkesveg 890 er det nødvendig med geotekniske 
tiltak i vegskråning. Foreløpige tegninger (V210, V220) for utforming av tiltak er utarbeidet. Detaljer 
rundt utformingen blir endelig avklart i prosjekteringsfasen 
 
Det skal opparbeides en avkjørsel til friområdet (FRI 3) på østsiden av elva. Denne avkjørselen skal 
også fungere som avkjørsel til eiendommen gnr. 37 og bnr. 188 som grenser opp til planområdet. 
Avkjørselen er markert på plankartet. 
 
Innenfor planområdet er det ikke tillatt å opparbeide andre avkjørsler enn den som er vist på 
plankartet. Avkjørsel på vestsiden av elva, rett nord for Sieiddájohka, stenges. 
 
Frisiktlinjer fremgår av plankartet. 
 
4.2 Gang- og sykkelveg (GS) og stopplomme 
Gang- og sykkelveger skal opparbeides slik de er vist i plankartet. Det skal etableres en stopplomme 
der hvor gang- og sykkelveg avsluttes på østsiden av elva rett nord for ny bru. 
 
4.3 Fortau (FT) 
Fortauene skal bygges slik det er vist i plankartet. 
 
4.4 Annen veggrunn – grønt areal (AVG) 
Omfatter areal som skal tilbakeføres eller bevares som grønne områder, men som inngår i vegens 
eiendomsområde. Det gjelder blant annet arealer for skråningsutslag, området ved tårnfoten og 
støttemurene. 
 
Formålet omfatter også arealet under brua både på øst- og vestsiden av elva. 
 
4.5 Bru  
Ny bru over Tanaelva skal bygges som en skråstagsbru med ett asymmetrisk tårn og ett kabelplan. 
Plasseringen av ballastkasse, tårnfot, søylefundament og landkar fremgår av detaljreguleringen. Brua 
skal utformes i henhold til brutegning (K101). Mindre justeringer kan gjøres i samråd med Statens 
vegvesen. 
 
4.6 Tiltak i skråning mot Sieiddájohka  
Som vist i plankartet skal det to steder langs Sieiddájohka bygges støttemurer for å hindre 
masseutglidning. I tillegg skal det plastres for å hindre erosjon. Foreløpige tegninger (V110, V120, 
V130) for utforming av støttemurer er utarbeidet. Detaljer rundt utforming av tiltakene blir endelig 
avklart i prosjekteringsfasen. Tiltakene skal godkjennes av Tana kommune og Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 
 



§ 5 GRØNNSTRUKTUR (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3) 
 

5.1 Friområde (FRI 1-3) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 14) 
Friområdene er offentlige områder. Områdene kan tilrettelegges med blant annet toaletter, 
bålplasser, gapahuker og parkering.  
 
5.2 Friområde 2 (FRI 2) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
I nordlig del av området skal det etableres en trase for atkomst til elva.  
 
5.3 Friområde 3 (FRI 3) (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 4) 
Friområdet omfatter områdene på begge sider av brua inkludert arealet under brua.  
 
Atkomsten til båtutsettingsplassen i den nordlige delen av området er via avkjørsel til friområdet og 
videre nordover under brua. Veg til båtutsettingsplassen kan opparbeides. I plankartet er det skissert 
et forslag til veg. 
 
5.4 Alle friområdene som tas i bruk til midlertidig anlegg- og riggområde skal istandsettes og 
revegeteres, jf. § 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (LNFR) (plan- og bygningsloven 
§§ 12-5 nr. 5) 

 
6.1 Vegskjæringer og skråninger i LNFR-områdene kan bearbeides.  
 
6.2 Alle LNFR-områdene kan i anleggsperioden benyttes til rigg- og anleggsområde. Områdene som 
tas i bruk til anlegg- og riggområder skal istandsettes og revegeteres, jf. § 9 i bestemmelsene. 
 
 
§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (plan- og bygningsloven 
§§ 12-5 nr. 6) 

 
7.1 Kombinerte formål i sjø og vassdrag – natur og friluftsliv (KSV) 
I forbindelse med bygging av ny bru er det tillatt å legge nederste del av utløpet av Sieiddájohka i rør.  
 
Rør og duk skal fjernes og elva tilbakeføres når anleggsarbeidet er avsluttet, jf. § 9 i bestemmelsene.  

 
Formålet omfatter også arealet under brua. 
 
 
§ 8 HENSYNSSONER (plan- og bygningsloven § 12-6 ) 

 
8.1 Høyspentanlegg (H370_) (plan- og bygningsloven § 11-8 b) 
Det går en høyspentledning i dette området.  
 

 
§ 9 OMRÅDEBESTEMMELSER (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 
 
9.1 Midlertidig anlegg- og riggområder (#1) 
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til mellomlagring av 
masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal 
områdene istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen. 



§ 10 REKKEFØLGEKRAV (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10) 
 
10.1 Støy 
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å redusere 
ulempene med støy fra anleggsarbeidet.  
 
10.2 Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan 
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for 
istandsetting og rekonstruksjon av landskapet. 
 
10.3 Fjerning av E6 og bru 
Arbeidet med å fjerne gammel E6 og bru med brufundamenter skal settes i gang senest innen ett år 
etter at ny bru med tilhørende veger er ferdigstilt.  


