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1. AVGRENSNING
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankart er vist med
reguleringsgrense. Planbestemmelsene gjelder for til sammen to kartblad - FV F157
Flaskebekk - Granholt, datert:
2. PLANOMRÅDET ER AVSATT TIL FØLGENDE FORMÅL:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, BK1- BK16
Forretninger, F1
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
Kjøreveg, o_Kv1 - o_KV6
Fortau, o_F1- o_F10
Gang-/sykkelveg, o_GS1 – o_GS3
Sykkelvei/- felt, o_S1 – o_S10
Annen veigrunn grøntareal
Holdeplass/plattform, o_H1-o_H2
Kollektivholdeplass, o_K1 – o_K2
Vann - og avløpsnett, o_VA
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3)
o_FRI
Bestemmelseområder (PBL § 12-7)
Anlegg- og riggområde #1 - #16
3. PLANENS HENSIKT
Hensikten med planforslaget er etablering av fortau, sykkelfelt og kollektivholdeplasser på
strekningen Flaskebekk - Granholt.
4. GENERELLE BESTEMMELSER
4.1 Illustrasjonsplan
For alle områder regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal det utarbeides
byggeplan som skal være godkjent før arbeidet igangsettes.

4.2 Byggegrenser
Fra senterlinje fylkesveg 157 gjelder en byggegrense på 15 meter på hele strekningen
innenfor planområdet.
4.3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidet, eller annet arbeid fremkommer automatisk fredete
kulturminner eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramisk flint, groper med
trehull, eller brent stein, etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskommunen
kontaktes jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd.
4.4 Universell utforming
Fortau, gang- / sykkelvei, og bussholdeplasser skal i størst mulig grad utformes med en
overflate som gir tilgjengelighet for alle. Etablering av alle type konstruksjoner skal i størst
mulig grad tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming.
4.5 Støy
Gang- og sykkelvegprosjektet er ihht T-1442 definert som et miljø og sikkerhetstiltak og
Statens vegvesens praktisering av T-1442 skal gjelde som grunnlag for støyvurderingene. Det
skal gjennomføres støytiltak for boliger som har utendørs støy over Lden 65 dB på fasaden.
Støynivået skal bringes ned mot Lden 55 dB så langt det lar seg gjøre innenfor tekniske og
økonomisk forsvarlige rammer.
Det skal settes opp støyskjerm langs fylkesvegen som tiltak for Linneaveien 15D og Enerveien
10A. For Seljeveien 2A, Flaskekroken 1 og 3, Vestveien 2B og Konvallveien 11 og 13 skal det
vurderes lokale tiltak. Den detaljerte utformingen av de lokale tiltakene avgjøres i byggeplan
og i samråd med grunneierne. For boliger som har over Lden 65 dB utendørs på fasaden og
samtidig har innendørs støy over LpAeq24h 35 dB skal det gjøres fasadetiltak for å oppnå
anbefalte grenseverdier i T-1442.
Støytiltakene skal gjennomføres innen ferdigstillelse av gang- og sykkelvegen.
4.6 Vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.
4.7 Massebalanse
Det skal tilstrebes massebalanse ved utgraving og arbeider i planområdet. Det skal
tilrettelegges for tilbakeføring og gjenbruk av lokale masser. Ved innsendelse av
rammesøknad skal det redegjøres for hvordan massebalansen skal løses ved
gjennomføringen av prosjektet.
4.8 Fylling og skjæring
Fylling og skjæring skal i størst mulig grad begrenses dersom det er mulig.
4.9 Materialbruk
Det skal tilstrebes bruk av lokale materialer og miljøvennlige materialer. Nytt veianlegg skal i
størst mulig grad opparbeides som et helhetlig anlegg. Arealene skal utformes med
materialer av god kvalitet og gis en estetisk god utforming i forhold til funksjon og bygde og
naturlige omgivelser og plassering.

5. AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-5 nr. 1, 2, 3)
5.1 Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, BK1 - BK17
Felt BK1 til BK17 omfatter områder avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Utnyttelse og
andre bestemmelser fremgår av de vedtatte og tilgrensende reguleringsplanene.
5.2 Bebyggelse og anlegg - Forretninger, F1
Område er avsatt til formål for forretninger.
5.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur - Kjørevei, o_KV1- o_Kv6
Innenfor formål avsatt til kjørevei kan det etableres kjøreveier, fyllinger, skjæringer,
etableres installasjoner, konstruksjoner og nødvendig møblering og annen infrastruktur.
5.4 Samferdsel og teknisk infrastruktur - Fortau, o_F1 - o_F10
Innenfor formål avsatt til Fortau, o_F1-o_10 kan det etableres fortau med tilhørende
møblering.
5.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur - gang- sykkelvei, o_GS1-GS3
Formålet er avsatt til gang- og sykkelvei, o_GS1-o_GS3.
5.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur - sykkelvei/-felt, o_S1 - o_S10
Formålet o_er avsatt til sykkelvei-/felt.
5.7 Samferdsel og teknisk infrastruktur - Annen veigrunn - grøntareal
Veigrøft mellom kjørebane og gang- og sykkelvei skal beplantes/tilsåes. Beplantning og andre
anlegg må ikke være til hinder for drenering og frisikt eller bidra til en forverring av
trafikkbildet. I formål avsatt til annen veigrunn - grøntareal tillates det oppføring av
støttemur, gjerder, støyskjerm, rekkverk mv. Arealet kan benyttes til fylling og skjæring.
5.8 Grønnstruktur - Friområde, o_FRI
Formålet er avsatt til friområde, o_FRI.
6. SIKRINGSSONER - FRISIKTSONE VEI
Ved alle avkjørsler og kryss kan det ikke etableres sikthinder over 0,5 meter over tilstøtende
veiers plan.
7. BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7) - ANLEGG OG RIGGOMRÅDE
Områdene kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsvei og anleggsområde.
Tilbakeføring av anlegg og riggområde
Det skal gis skriftlig melding til Nesodden kommune når tilbakeføring er gjennomført. Etter
dette tidspunkt trer regulert underformål på de aktuelle områdene i kraft, med de
planbestemmelsene som fremgår av gjeldende regulering(er) .
Etter endt anleggsperiode skal berørt areal istandsettes og så langt det er mulig tilbakeføres
til den stand det var før anleggsperioden. Området skal tilsåes og beplantes med stedegne
vekster. Ved eventuell skade på eksisterende konstruksjoner skal dette erstattes eller
gjenoppbygges.

8. ANLEGGSPERIODEN
Det skal i anleggsperioden iverksettes tiltak for å unngå ulykker, forurensing, støy og
vibrasjoner, samt avrenning, som angitt i punktene a til c. Berørte grunneiere skal motta
særlig informasjon i forkant av anleggsarbeidet.
a) Trygg passasje
Det skal sikres trygg passasje for beboere og myke trafikanter samt områder der myke
trafikanter blir direkte berørt i anleggsperioden.
b) Faseplan for byggeperioden (anleggstrafikk)
Det skal utarbeides faseplan for byggeperioden.
c) Massetransport
Massetransport skal gjennomføres i henhold til fastsatt kjøremønster og begrenses i tid
for å unngå ulemper for naboer og foreligges kommunens vegmyndighet før oppstart av
anlegget.

