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Endringsliste: 
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Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

Feltnavn 

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjørevegveg SV 

- Gang- og sykkelveg SGS 

- Gangveg SGG 

- Pendler- /innfartsparkering SPI 

- Parkering SPA 

- Annen veggrunn grøntareal SVG 

- Annen veggrunn – teknisk SVT 

2. Grønnstruktur

- Friområde GF 

Det er lagt inn følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 

3. Hensynssoner

- Høyspent H370 

4. Bestemmelsesområde

-Anlegg- og riggområder # 

5. Sikringssoner

-Frisikt
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Formålsbestemmelser  

§ 1  Fellesbestemmelser 

§ 1.1.1 Formål med planen 

Hensikten med planen er å regulere en gang og sykkelvei langs fv.290 Oslo veien mellom 
Arnegårdsbakken og rundkjøringen mellom fv.290 og E16. Målet for prosjektet er å bedre 
trafikksikkerheten for gående og syklende langs fv. 290 mellom sentrum og Hvervenkastet. 
Denne strekningen inngår i E16 ruten for sykkel. 

§ 1.1.2  Planens avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket med planid 0605_454, 
datert 10.11.2019. Planen viser ett vertikalnivå, vertikalnivå 2 på bakken. 

 

§ 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 2.1.1 Frisikt 

Områdene er vist med frisiktslinjer på plankartet. 

I frisiktsonen mellom frisiktlinjen og kjøreveg skal terrenget planeres og holdes fritt for 
sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 
m over tilstøtende vegers nivå. 

§ 2.2 Eventuell underordna bestemmelse/arealformål 
Bestemmelse som gjelder for særskilt felt 
  

Kjøreveg    SV 

O_SV1 er offentlig veg og omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, avkjørsler, skulder, rekkverk, 
busstopp og andre anlegg som naturlig tilhører veg. 

 

O_SV2 er avkjørsler til privat eiendom 38/82. 

O_SV3 er avkjørsler til privat eiendom 38/100. 

O_SV4 er avkjørsler til privat eiendom 38/60, 44/19, 38/25, 37/28, 37/29, 44/13, 44/98 og 
38/62. 

 

Gang- og sykkelveg   SGS 

Omfatter offentlig gang- og sykkelveg med bredde 4,5 - 5,5 m. 

 

Gangveg    SGG  

Omfatter offentlig gangveg med bredde 1,8 - 3 m. 

 

Pendler- /innfartsparkering  SPI 

Området SPI skal nyttes til pendler-/ innfartsparkering. Området skal være offentlig. Det skal 
legges til rette for sykkelparkering under tak.  Terrengfylling skal tilsåes/beplantes. 

 

Parkering   SPA 

SPA1 omfatter privat parkering for beboere på gnr/ bnr 44/12 

 

Annen veggrunn grøntareal  SVG 
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SVG er offentlig veggrunn utenom trafikkareal og kan brukes til vegskulder, grøft, skjæring- og 
fyllingsutslag, leskur/sykkelparkering, rekkverksrom og mur, fjellskjæring, stabiliserende tiltak 
og snøopplag. Annen veggrunn - grøntareal, kan benyttes som areal for støyskjerm. Maksimal 
høyde på støyskjermer er 3,0 m 

Det tillates etablert rekkverk, mindre tekniske bygg, ledningsanlegg, sikringsgjerder og 
viltgjerder ved behov. 

 

Annen veggrunn – teknisk  SVT 
SVT er offentlig veggrunn utenom trafikkareal og skal benyttes til nødvendige tekniske bygg, 
installasjoner og anlegg langs offentlig vegareal.  

 

§ 3  Grønnstruktur 

Fellesbestemmelser for grønnstruktur 

§ 3.1 Eventuell underordna bestemmelse/arealformål 
Friområde GF 
GF er offentlig areal  
GF skal benyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde.   
Området skal være offentlig. Innenfor avgrensningen tillates ikke virksomhet som er til hinder for 
områdets bruk som friområde. Området tillates opparbeidet til lekeplass med tilhørende anlegg.   

 

§ 4  Hensynssoner 

H370 Høyspent 

Hensynssone omfatter området under og rundt eksisterende høyspentlinje med en 
byggeforbudssone på 2 x 15 meter 

 

§ 5  Bestemmelsesområde 

Midlertidig anlegg- og riggområde (#1-2) 
 

§ 5.1 Eventuell underordna bestemmelse 
 
a. Areal for midlertidige anlegg- og riggområder  
b. Reguleringsformålet midlertidig anleggsområde opphører når kommunen har fått skriftlig melding 
om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt, og at det er truffet vedtak om opphør av den 
midlertidige reguleringen.  
c. Området skal ryddes, istandsettes og tilrettelegges til ny bruk i samsvar med regulert formål.  


