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AVGRENSING 

De regulerte områdene er vist med reguleringsgrense på følgende plankart:  

 

R101 – nivå 2 – på terreng 

R102 – nivå 2 – på terreng 

R103 – nivå 1 – under terreng  

R104 – nivå 1 – under terreng  

R105 – nivå 3 – over terreng 

R106 – nivå 3 – over terreng 

 

Plankartene er i målestokk 1:1000 (A1). 

Kartene er datert 20.10.2014, sist revidert 05.03.2015.  

 

Områdene reguleres til følgende formål: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 

 Boligbebyggelse – B       (1111) 

 Offentlig eller privat tjenesteyting – BOP    (1160) 

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg – BV     (1360) 

 Motorsportanlegg – BMA       (1460) 

 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

 Kjøreveg – KV         (2011) 

 Gang-/sykkelveg – GS        (2015) 

 Annen veggrunn - tekniske anlegg – VT    (2018) 

 Annen veggrunn – grøntareal – VG      (2019) 

 Landingsplass for helikopter – HK      (2034) 

 Kollektivholdeplass – KHP        (2073) 

 Parkering – PA         (2080) 

 Kombinert formål – KF       (2800) 

 

GRØNNSTRUKTUR (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 

 Park - GP          (3050) 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag - L    (5100) 
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HENSYNSSONER (jfr. pbl § 12-6) 

 Sikringssone - frisikt - H140_1-12  

 Sikringssone - andre sikringssoner: inn-/utflygingssone helikopter - H190_1   

 Sikringssone - andre sikringssoner: tunnel Rogfast – H190_2 

 Sikringssone - andre sikringssoner: avløpstunnel – H190_3 

 Sone for videreføring av gjeldende reguleringsplan - PLANID_1994001 

 Faresone ved flom – H320_1-2 

 

BESTEMMELSESOMRÅDER 

 #1 – Anleggs- og riggområde 

 #2, #3 – Kulturminner 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 1.1 GENERELT 

Det skal utarbeides ytre miljøplan (YM-plan) som legges til grunn for gjennomføring av E39 

Harestadkrysset. Planen skal foreligge før det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. Tema 

skal vurderes ut fra notatet "E39 Rogfast Harestadkrysset – Innspill til ytre miljøplan" vedlagt 

planbeskrivelsen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 3 og 12. 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 

automatisk fredete kulturminner id 177645 og id 177662, markert som bestemmelses-område #2 og #3 

i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

§ 1.2 Rekkefølgebestemmelser (jfr. pbl § 12-7, nr. 10) 

 

 Den delen av plan 2013002 - veg i dagen, Harestadkrysset som gjelder ombygging til 

planskilt kryss med av- og påkjøring, skal være ferdigstilt til åpningen av Rogfast. 

 Terrengbearbeiding skal gjøres samtidig med opparbeidelsen av selve veganlegget og skal 

være gjennomført senest ved åpning av veganlegget. 

 Beplantning skal opparbeides samtidig med veganlegget og være ferdigstilt senest 

vårsesongen etter at veganlegget er åpnet. 

 Nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt senest ved åpning av veganlegget. 

 Avkjørsler til eiendommer skal sikres underveis i anleggsperioden, og permanente 

løsninger skal ferdigstilles samtidig med veganlegget for øvrig.  

 Avbøtende tiltak som har sammenheng med anleggsvirksomhet og bygging av tiltaket må 

være klarlagt og iverksatt innen bygge- og anleggsstart. 

 Servicestasjon/bensinstasjon i felt BV tillates ikke etablert før etter at Harestadkrysset og 

Rogfasttunnelen er ferdigstilt og åpnet. 
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§ 1.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner utover ID177645 og 

ID177662, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 

og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Rogaland fylkeskommune, 

kulturarvseksjonen varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.  

Verneverdige bygninger/bygningsmiljø som må rives som følge av opparbeidelse av nye anlegg vist i 

planen, skal dokumenteres før rivning. Dokumentasjon skal også foretas før en evt. flytting av utvalgte 

bygninger på SEFRAK-B tunet på Grødem. Jfr. pbl. § 12-7, nr. 6 

 

Verneverdige objekter, som bygninger, steingjerder og lignende som skal bevares, skal sikres mot 

skade/ødeleggelse i anleggsfasen. Blant annet skal dette være et tema i YM-plan. Dette gjelder 

objekter både innenfor og nært planområdet. Jfr. pbl. § 12-7, nr. 6. 

§1.4 Geoteknikk 

Som del av byggeplanfasen skal det redegjøres for geotekniske grunnforhold og hvilke tiltak som 

gjennomføres for å sikre tilfredsstillende stabilitet. Jfr. § PBL 12-7, nr. 2. Det skal foretas supplerende 

grunnundersøkelser i prosjekteringsfasen og skredfaren i planområdet skal vurderes. Dersom det ved 

supplerende grunnundersøkelser påtreffes leire/kvikkleire, skal faren for skred i det aktuelle området 

vurderes opp mot sikkerhetskrav i TEK 10 og Statens vegvesen sine prosjekteringsveiledere. Dersom 

det er påvist sensitiv/kvikk leire gjennomføres en vurdering i samsvar med NVEs retningslinjer 2/2011 

«Flaum og skredfare i arealplanar, sist revidert 22.mai 2014 og til veilederen 7/20 14 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 

§ 1.5 Støyskjermingstiltak 

Anbefalingene i "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012)" og 

veilederen til denne "M-128 (2014)" skal overholdes, så langt det er teknisk mulig og økonomisk 

forsvarlig etter kost-/nyttevurderinger. For anleggsperioden legges T-1442 (2012) kap. 4 til grunn. 

 

Plassering og utstrekning av støytiltak (langsgående støyskjermer og støyvoller) fremgår av plankartet. 

Det tillates mindre justeringer av størrelse og plassering av støytiltakene i planen dersom nyere 

støyvurderinger anbefaler dette. Detaljert utforming av støytiltak, herunder materialvalg, avklares 

gjennom byggesaksbehandling. 

 

Fasadetiltak og lokale skjermer 

For eiendommer som får et støynivå som overskrider de anbefalte støygrensene i T-1442/2012 etter at 

regulerte støytiltak er etablert, skal det undersøkes om det er nødvendig å gi tilbud om lokal skjerm 

og/eller fasadetiltak i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen. Konkret utforming og 

utførelse av de lokale støytiltakene avklares i samråd med den aktuelle grunneier, og eventuelt 

gjennom byggesaksbehandling dersom tiltaket er søknadspliktig. Jfr. pbl § 12-7, nr. 3. 

§ 1.6 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for kollektivstoppesteder, underganger og 

øvrige gangarealer, slik at alle befolkningsgrupper sikres en best mulig tilgjengelighet. Utforming og 

materialbruk skal understøtte dette. Jfr. pbl § 12-7, nr. 4.  
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§ 1.7 Terrenginngrep og bruk av vegetasjon 

Terrenginngrep i forbindelse med veganleggene skal gjøres så skånsomt som mulig. Vegskjæringer og 

vegfyllinger skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte. Detaljerte planer for 

terrengbehandling og landskapsforming skal foreligge til byggeplan. Planene skal redegjøre for 

eksisterende og nytt terreng og vegetasjonsbruk.  

Revegetering skal igangsettes så fort dette er mulig. Det skal benyttes stedstilpasset vegetasjon i 

anlegget. Tilpassing til eksisterende terreng skal gjøres med avrundede overganger både for fyllinger 

og skjæringer. Det skal etableres vegetasjonsbelter som avskjerming mellom eksisterende bebyggelse 

og visuelt dominerende deler av veganlegget i kryssområdet, f.eks. ved kontrollstasjon, bensinstasjon, 

biloppstillingsplasser, teknisk område. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1. 

§1.8 Fremmede arter 

Det skal hindres spredning av uønskede arter i området. Ved flytting av jord, eller dersom stedegne 

masser skal benyttes ved utlegging av jord i anlegget, skal Mattilsynet kontaktes for anvisning om 

hvordan dette skal håndteres. Dersom planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte jordareal må det 

tas jord- eller planteprøver for å fastslå status før flytting av jord kan skje. Matjord skal ikke benyttes 

til revegetering i skråninger mot motorvei pga. mulig distribusjon av ugress. Kun planter produsert på 

norsk planteskole skal benyttes i anlegget. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2, 3 og 12 

§1.9 Byggegrenser 

Veglovens krav til byggegrenser gjelder der ikke annet fremgår av planen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

§1.10 Krav om plan for lokal overvannshåndtering 

Som del av byggeplanfasen skal det utarbeides en overvannsplan, der avrenning, 

dimensjoneringskriterier, flomkontroll og flomveier vurderes utredet. Planen skal danne grunnlag for 

dimensjonering og detaljprosjektering, og skal fremlegges for Statens vegvesen og Randaberg 

kommune for teknisk gjennomgang. Jfr. pbl § 12-7, nr. 12. 

 

§1.11 Anleggsperioden 

Før oppstart av anleggsarbeidet skal det utarbeides planer for anleggsperioden som viser bruk og 

sikring av rigg- og anleggsområder, sikrer god trafikkflyt, trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle 

trafikantgrupper. Planene skal godkjennes av Statens vegvesen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 7.  

Før bygge- og anleggsstart skal det utarbeides marksikringsplan som beskriver hvordan vegetasjon og 

terreng i anleggsområder skal sikres i anleggsperioden og istandsettes etter at anleggsperioden er over. 

Marksikringsplanen skal også inneholde en plan for mellomlagring og tilbakeføring av matjord. Jfr. 

pbl § 12-7, nr. 2. 

Bruken av massene skal foregå på godkjent massedeponi. Overskudd av matjord skal tas vare på og 

mellomlagres på en slik måte av jordkvaliteten ikke forringes. Overskuddsmatjord skal gjenbrukes på 

en landbruksfaglig tilfredsstillende måte, og så langt som mulig tilbakeføres til nærliggende bruk.  

Matjord skal undersøkes mht. restriksjoner (mulig forekomst av svartelistearter. Kan være både dyr, 

planter og nematoder) før den flyttes til nye områder. Massebruksplanen skal godkjennes av Statens 

vegvesen. Jfr. pbl §12-7, nr. 2.  
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Anleggsfasen må gjennomføres uten overskridelser av grenseverdier for støy (T-1442/2012) og 

forurensning. Det skal etableres tiltak som hindrer forurensning av jord- og vannressurser. Ved behov 

skal det etableres midlertidige fangdammer for å unngå forurensning og økt partikkelførsel til 

ledningsnett/vassdrag/sjø. Midlertidige riggplasser skal også utformes med oppsamlingsmuligheter for 

forurensende stoffer. Jfr. pbl § 12-7, nr. 3. 

§1.12 Utforming av bygg 

Takflater og fasader eller andre konstruksjoner/innretninger må ikke plasseres eller gis en utforming 

som kan gi refleksjoner som kan forstyrre manøvreringen av helikopter. Detaljert utforming avklares 

gjennom byggesaksbehandling. Jfr. pbl §12-7, nr. 1. 

§1.13 Energiforbruk 

Det skal tilstrebes valg av løsninger som begrenser energibruk, spesielt når det gjelder materialvalg, 

belysning og transportbehov. Jfr. pbl § 12-7, nr. 3. 

 

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – B 

For området merket B på plankartet skal det være utarbeidet og vedtatt detaljreguleringsplan før 

tillatelse til bebyggelse kan gis. Jfr. pbl § 12-7, nr. 11.   

§2.2 Offentlig tjenesteyting - o_BOP 
Arealet avsettes til offentlig formål, jfr. pbl § 12-7, nr. 14.  

 

§2.3 Bensinstasjon/vegserviceanlegg – BV 

Felt BV tillates benyttet til midlertidig rigg- og anleggsområde inkl. massedeponi i anleggsperioden 

for E39. Etter at anleggsperioden er ferdig tillates det etablering av servicestasjon/bensinstasjon, , 

miljøstasjon/returpunkt. Byggegrense for felt BV fremgår av plankartet. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

§2.4 Motorsportanlegg - BMA 

Området avsettes til motorsport (trialkjøring). Jfr. pbl §12-7, nr. 1. 

 

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

§ 3.1 Saksbehandling og kontroll i byggesaker 

Veganlegg som er detaljert avklart i reguleringsplanen er unntatt fra saksbehandling og kontroll, jfr. § 

4-3, bokstav a, i Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.  

§ 3.2 Kjøreveg - KV 

o_KV1, o_KV2, o_KV3, o_KV4 skal være offentlig veg, jfr. pbl §12-7, nr. 14. 

 

f_KV5 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 49/2, 49/16, 49/807 

f_KV6 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 49/40, 49/67, 49/68, 49/69, 49/70 

f_KV7 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/6, 48/28, 48/137  
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KV8 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/198  

f_KV9 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/43, 48/256  

KV10 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/177 

KV11 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/20 

 

For senere utskilte eiendommer fra eiendommene nevnt ovenfor gjelder tilsvarende atkomstforhold 

som beskrevet over. Jfr. pbl § 12-7, nr. 7 og 14. 

 

§ 3.3 Gang-/sykkelveg – o_GS 

Alle arealer for gang-/sykkelveg skal være offentlige, jfr. pbl § 12-7, nr. 14. Innenfor områdene tillates 

det etablert leskur i tilknytning til bussholdeplasser. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1.  

§ 3.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg – o_VT 

Områder for annen veggrunn – tekniske anlegg reguleres til offentlig formål. Jfr. pbl § 12-7, nr. 14. 

Innenfor områder for annen veggrunn – tekniske anlegg tillates det etablert grøft, midtrabatt, rekkverk, 

støyskjermingstiltak, støttemurer, midlertidig riggområde og masselager. Innenfor områdene tillates 

det etablert sykkelparkering i tilknytning til bussholdeplasser. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1. 

o_VT1 Rensebasseng og teknisk område ved tunnelportal 

Innenfor felt o_VT1 er det krav om etablering av rensebasseng for rensing av overvann fra 

vegområdet. Bassenget utformes etter prinsipper vist i landskapsplan (O102) og plan for vann og 

avløp (GH102). Bassenget tillates etablert utenfor byggegrense. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1. 

Innenfor felt o_VT1 tillates det oppført bygg med følgende funksjoner: 

- brannstasjon: 3 etg., BYA= 600 m²  

- beredskapssenter (rapid response): 1 etg., BYA= 180 m²  

- teknisk bygg: 1 etg., BYA=150 m²  

 

Avklaring av byggenes endelige utforming skal gjøres ved byggesaksbehandling. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 

og 4.  

 

Innenfor felt o_VT1 tillates det etablert parkeringsplasser knyttet til de ulike funksjonene. Jfr. pbl § 

12-7, nr. 7.  

Langs E39 settes byggegrense for teknisk område i formålsgrensa. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

o_VT2 Kontrollstasjon 

Innenfor felt o_VT2 tillates det etablert kontrollstasjon for Statens vegvesen, med tilhørende 

funksjoner. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 4. 

Byggegrense for felt o_VT2 fremgår av plankartet. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. Dersom behovet for 

kontrollstasjon på sikt utgår på deler av eller hele arealet avsatt til dette formålet, må endret bruk av 

området avklares i ny detaljregulering. 
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§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal – o_VG 

Områder for annen veggrunn – grøntareal reguleres til offentlig formål. Arealene kan benyttes til 

etablering av grøft, skråningsutslag, støyskjermingstiltak, støttemurer, midlertidig riggområde og 

masselager. Det tillates etablert rekkverk, sikringsgjerder og viltgjerder ved behov. Vegetasjonen skal 

tilpasses de tilgrensende arealenes karakter. Det skal legges vekt på estetikk og kvalitet ved 

planlegging og opparbeidelse av arealene. Innenfor arealer regulert til annen veggrunn - grøntareal kan 

det settes opp leskur og sykkelparkering knyttet til kollektivanlegg. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 14. 

o_VG1 Trapp og atkomstvei 

I felt o_VG1 tillates det etablert trapp og gangvei mellom teknisk område og E39. Jfr. pbl § 12-7, nr. 

1. 

o_VG2 Støytiltak 

I felt o_VG2 skal det oppføres støyvoll med maksimal høyde 3 meter over Mekjarvikveiens 

senterlinje. Det skal etableres støyskjerm med maksimal lengde 150 meter og maksimal høyde 2 meter 

på toppen av vollen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 4. 

o_VG3 Støytiltak 

I felt o_VG3 skal det oppføres støyvoll med maksimal høyde 2,5 meter over planlagt terreng. Jfr. pbl § 

12-7, nr. 4. 

o_VG4 Støytiltak 

I felt o_VG5 skal det oppføres støyvoll/skjerm med maksimal høyde 2,5 meter over planlagt terreng. 

Jfr. pbl § 12-7, nr. 4. 

o_VG5 Støytiltak og skråningshelning 

I felt o_VG6 skal det oppføres støyvoll med maksimal høyde 4 meter over senterlinje for 

påkjøringsrampe til E39. Det skal også etableres støyskjerm på mur langs g/s-vegen ved 

Torvmyrveien, med maksimal høyde 3 meter over topp mur. 

På vestsiden av støyvollen skal det etableres skråning med maksimal helning 1:8 ut mot 

jordbruksareal. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 4. 

 

§ 3.6 Helikopterlandingsplass – o_HK 

Innenfor felt o_HK tillates det etablert landingsplass for beredskapshelikopter iht. prinsippene vist i 

tekniske planer Z100, Z110, Z111 og Z112 til reguleringsplanen, eller senere versjoner av disse. 

Landingsplassen tillates etablert utenfor byggegrense. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1.  

Helikopterlandingsplassen skal kun benyttes til beredskapsutrykning. Beredskapslandingsplass for 

helikopter skal ikke benyttes til helikotpertrening eller kommersiell helikoptervirksomhet. Ved øving 

og testing skal naboer varsles. Dersom helikopterlandingsplassen skal benyttes til øvelser utover det 

som skjer i tidsrommet rundt åpning av tunnelen, skal det utføres en fullstendig støyberegning med 

NORTIM- metoden for antatt bruk. Jfr. pbl § 12-7, nr. 12. 

Felt o_HK reguleres til offentlig formål. Jfr. pbl § 12-7, nr. 14.  
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§ 3.7 Kollektivholdeplass – o_KHP 

Alle kollektivanlegg reguleres til offentlig formål. Jfr. pbl § 12-7, nr. 14. 

 

§3.8 Parkering – o_PA 

 

o_PA1 

Felt o_PA1 reguleres til offentlig formål og tillates benyttet til parkering for bil og sykkel, 

taxiholdeplass, miljøstasjon og tømmestasjon for bobiler og busser. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1, 7 og 14. 

o_PA2 

Felt o_PA2 reguleres til offentlig formål og tillates benyttet til parkering for bil og sykkel, 

taxiholdeplass. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1, 7 og 14. 

§3.9 Kombinert formål – sykkelveg med fortau – o_KF 

Feltene o_KF reguleres til offentlig formål og skal utformes som sykkelveg med fortau iht. tekniske 

planer. Innenfor områdene tillates det etablert lehus i tilknytning til bussholdeplasser. Jfr. pbl § 12-7, 

nr. 1 og 14. 

 

§ 4 GRØNNSTRUKTUR 

 

§ 4.1 Park – o_GP 

Området skal benyttes som grøntareal. Innenfor området kan det tilrettelegges for allmenn ferdsel og 

opphold. Arealet reguleres til offentlig formål. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1. 

 

§5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER  

 

§5.1 Landbruks-, natur og friluftsområder – L 

Det tillates etablert ledningstraséer for infrastruktur i områdene. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2.  

 

§ 6 HENSYNSSONER  

 

§ 6.1 Sikringssone – frisikt (H140) 

Innenfor frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Parkering, lagring, 

skilttavler eller tekniske innretninger tillates ikke. Enkeltstående høystammede trær, skiltstolper o.l., 

kan tillates i frisiktsonen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 4. 

§ 6.2 Andre sikringssoner (H190) 

Inn-/utflygingssone for helikopter (H190_1) 

Rundt helikopterlandingsplassen defineres sikkerhetssoner, samt inn- og utflygingsflater i henhold til 

Luftfartstilsynets krav, og som vist på plankartet. Ingen hindre skal overstige de sideflater, samt inn- 

og utflygingsflater som er definert i tilknytning til helikopterlandingsplassen uten at det foreligger 
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særlig tillatelse fra Luftfartstilsynet. Med hindre forstås bygninger, master, stolper, trær mv. med 

høyder som innebærer at de penetrerer de definerte flater.  Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

Sikringssone - forbud mot tiltak rundt vegtunnel (H190_2) 

Veg i tunnel gjelder tunnelvolumet under bakken og omfatter vegtunnelen med tilhørende 

sikringssoner. Sikringssonen har en utstrekning på 40,0 meter i alle retninger fra tunnelprofilet. Med 

tunnel menes også nisjer og tekniske rom som tilhører veganlegget. Alle typer arbeider som medfører 

risiko for å skade tunnelen (tiltak etter plan- og bygningsloven, sprengning, peleramming, boring i 

grunnen, tunneldriving eller andre tiltak som kan medføre skade på tunnelen) kan ikke igangsettes 

uten tillatelse fra Statens vegvesen. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

Sikringssone - forbud mot tiltak rundt avløpstunnel (H190_3) 

Alle typer arbeider som medfører risiko for å skade tunnelen (tiltak etter plan- og bygningsloven, 

sprengning, peleramming, boring i grunnen, tunneldriving eller andre tiltak som kan medføre skade på 

tunnelen) kan ikke igangsettes uten tillatelse fra IVAR IKS. Jfr. pbl § 12-7, nr. 2. 

§ 6.3 Sone for videreføring av reguleringsplan – PLANID_1994001 

Innenfor felt PLANID_1994001 skal gjeldende reguleringsplan for Skiftesvik boligområde (planID 

1994001) fortsatt gjelde. 

§ 6.4 Sone for oppstuvingsareal ved flomsituasjon – (H320_1-2) 

Området avmerket som faresone ved flomsituasjoner kan benyttes som jordbruksjord, slik det er 

regulert. Området kan ikke endres/arronderes med hensyn til høyde og helning på en slik måte at vann 

ikke lagres, eller at vann får avrenningsretning inn på E39 med mindre det er avklart og godkjent av 

Statens vegvesen. 

 

§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDE  

 

§ 7.1 Anleggs- og riggområde - #1  

Bestemmelsesområder #1 kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften, herunder 

anleggsveg, omkjøringsveg, riggområde, tiltak for etablering av støyskjerming og midlertidig 

masselager. Områdene tillates også benyttet til midlertidige tiltak for å unngå økt partikkelførsel til 

ledningsnett/vassdrag/sjø, midlertidig lagring av sprengstoff og midlertidig skjerming mot støy og støv 

i anleggsperioden. Lagring av sprengstoff skal følge gjeldende myndighetskrav, og lokaliseres med 

god avstand til menneskelig virksomhet og materiell som ved skade kan forårsake ytterligere skader. 

Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 4. 

Ved bruk av området som anleggs- og riggområde skal det i størst mulig grad tas hensyn til 

eksisterende bebyggelse med uteareal, og om nødvendig etableres midlertidige skjermingstiltak. Ved 

sikring av anleggsområder skal det legges spesiell vekt på å ivareta sikkerhet for barn og unge. Jfr. pbl 

§ 12-7, nr. 4. 

Ved inngrep i eksisterende jordbruksareal skal all matjord tas av og lagres i egne ranker. Ved 

tilbakeføring skal tykkelsen på matjordlaget være den samme som i dagens situasjon. Ved 
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gjennomføring og tilbakeføring til nytt terreng skal planeringen vurderes med tanke på 

driftsmuligheter for landbruk når det gjelder arrondering, bratthet og drenering. Det skal tilstrebes 

helning 1:8 for jordbruksareal der dette er mulig. Områder ved bolighus og hager skal tilbakeføres til 

opprinnelig stand eller tilsvarende, ut fra hva som anses mest hensiktsmessig. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1 og 

4. 

Senest ½ år etter at anlegget er ferdig, skal områdene være satt i stand og ført tilbake til samme 

arealbruk som før tiltakene ble påbegynt. Formålet anleggs- og riggområde opphører når 

anleggsarbeidet er avsluttet. Jfr. pbl § 12-7, nr. 1.  

§7.2 Kulturminner - #2 

Bestemmelsesområde #2 er et automatisk fredet fornminne med ID177645. Reguleringsplanen er å 

betrakte som søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner for å gjennomføre de planlagte tiltak i 

dette området. Endelige reguleringsbestemmelser og plankart vil bli utarbeidet når Riksantikvarens 

svar på dispensasjonssøknaden foreligger. Jfr. pbl §12-7, nr. 6. 

 

§7.3 Kulturminner - #3 

Bestemmelsesområde #3 er et automatisk fredet fornminne med ID177662. Planen er å betrakte som 

søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner for å gjennomføre de planlagte tiltak i dette 

området. Endelige reguleringsbestemmelser og plankart vil bli utarbeidet når Riksantikvarens svar på 

dispensasjonssøknaden foreligger. Jfr. pbl §12-7, nr. 6.  

§7.4 Oppstuvingsareal ved flomsituasjoner - #4, #5 

I bestemmelsesområdene kan det bli stående vann ved flomsituasjoner. Bestemmelsesområdene 

tillates ikke tatt i bruk/endret på en måte som reduserer flomkapasiteten. Det tillates tilgang til 

områdene for mannskap som skal rydde opp i etterkant av en evt. flom. Dersom dagens arealbruk i 

bestemmelsesområdene endres, skal tiltakshaver sikre at flomvernet opprettholdes. Jfr. pbl § 12-7, nr. 

2 og 4. 
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