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§ 1. AREALFORMÅL 
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl § 12-5).  
 

1.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5, nr. 1) 
- Boligbebyggelse (B) 
- Forretning (BF) 

 

1.2 Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur (Pbl. § 12-5, nr. 2) 
- Kjøreveg (o_V) 
- Fortau (o_F) 
- Gang- og sykkelveg (o_GS) 
- Annen veggrunn, teknisk anlegg (o_AVT) 
- Annen veggrunn, grøntareal (o_AVG) 
- Holdeplass/plattform (o_HP) 
- Kollektivholdeplass (o_KH)  
 

1.3 Landbruk, natur- og friluftsformål (Pbl. § 12-5, nr. 5)  
- Landbruk (L) 

 

1.4 Bestemmelsesområde (Pbl. § 12-7) 
- Midlertidig anlegg- og riggområde (#) 

 
 

§ 2. FELLESBESTEMMELSER  
2.1 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. Jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 6. 
 
 

2.2 Terrengbehandling (Pbl §12-7, nr. 2) 

Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, tilpasses eksisterende terreng og 
vegetasjon.  Eksisterende trær og andre vegetasjonselementer (f.eks. hekk) skal bevares så 
langt som mulig. 

Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmasser innenfor alle berørte arealer (inkludert 
anleggsbelte og riggområder) skal som første del av anleggsarbeidet tas forsiktig av og 
mellomlagres på anvist område (konkretisert i byggeplan) i anleggsperioden.  Ulike typer 
vekstmasser skal ikke blandes i mellomlagringsperioden eller ved utlegging.  
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Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av 
sideterreng, jf. «Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter» fra Statens vegvesen 
Region øst. 

Terrengbehandlingen skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget. Jf. PBL § 12-7, 
1. ledd nr. 1, 2. 

 

2.3 Universell utforming (Pbl §12-7, nr. 1) 
Gang- og sykkelvegen inklusive holdeplasser skal utformes etter prinsippene for universell 
utforming. Belegg og ledelinjer opparbeides etter vedtatt plan med tilhørende 
planbeskrivelse. Jf. PBL §§ 12-7, 1. ledd nr. 4 og 29-3. 
 
2.4 Naturmiljø og biologiske forhold (Pbl §12-7, nr. 6) 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å 
unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av naturens 
mangfold. Jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 2. 

 

2.5 Støy 

Prosjektet følger Statens vegvesens praktisering av retningslinjen T-1442/2012 for miljø- og 
sikkerhetstiltak. Det skal gjennomføres støytiltak for boliger som har utendørs støy over Lden 
65 dB på fasaden. Det vil bli tilbudt lokale skjermingstiltak for boliger i rød sone i dette 
prosjektet. Utforming og plassering av disse avgjøres på byggeplan. 

Støytiltakene skal være gjennomført senest 12 måneder etter ferdigstillelse av anlegget.  

Jfr. PBL § 12-7, 1 ledd nr. 3 

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
3.1 Boligbebyggelse (B1) 

a) Felt B1 er privat. Jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 14. 

b) Innenfor feltet tillates det ikke oppført ny bebyggelse eller andre 
konstruksjoner/installasjoner. 

 

§ 4. LANDBRUK- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL 
4.1 Landbruk 

Det må tas nødvendig hensyn til at kvaliteten på dyrka mark som er midlertidig beslaglagt i 
anleggsperioden ivaretas. Matjord som berøres skal tas av, lagres tilfredsstillende og 
tilbakeføres til arealet etter anleggets avslutning.  
Overskytende masser etter anlegget fra dyrket mark skal tilbakeføres til grunneier, og brukes 
til jordforbedring på arealer med allerede dyrket mark, jf. Pbl. §12-7, 1. ledd nr. 2. 
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§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1 Kjørevei (o_V1) 
Kjørevei er offentlig. Jf. pbl. § 12-7, 1.ledd nr. 14. 
 

5.2 Gang- og sykkelveg (o_GS1-o_GS2) 
Gang- og sykkelveg er offentlig. Jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14. 
 

5.3 Annen veggrunn, grøntareal (o_AVG1-o_AVG5) 
Annen veggrunn, grøntareal er offentlig, jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
Annen veggrunn, grøntareal omfatter skjæring/fylling og veggrøft.  
Vegskråninger og rabatter skal opparbeides i samsvar med godkjente planer og beskrivelser. 
Alle kantsteiner og murer skal være i naturstein. Det skal benyttes naturstein som dekke i 
rabatter med beleggningsstein, jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1. 

 

5.4 Kollektivholdeplass (o_KHP1-o_KHP2) 
Kollektivholdeplass er offentlig, jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
Lehus settes opp i henhold til vedtatt plan. Lehusets utførelse skal være tilsvarende skissen i 
planbeskrivelsen viser, farge svart, RAL 9005. Lehuset skal ha sidevegger og bakvegg, og det 
skal ha veggmontert avfallsbeholder og sittebenk med armlener, jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1. 
 

5.5 Interne justeringer 
a) Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det interne 

justeringer mellom underformål dersom justeringene skaper en mer funksjonell veg- 
og trafikksituasjon, samtidig som opprinnelige hensyn tilfredsstilles. Kommunal plan- 
og vegmyndighet skal orienteres om endringene før utførelse. Jf. PBL § 12-7, 1. ledd 
nr. 1. 

 

§ 6. BESTEMMELSESOMRÅDE 
6.1 Anlegg- og riggområde (#1-#3) 

a) Innenfor områder markert #1-#3 tillates etablering av brakkerigg, lagring, midlertidig 
vegomlegging, samt midlertidige bygge- og anleggsarbeider under anleggsperioden 
for samferdselsanlegget. Ved endt gjennomføring av veganlegget skal områdene så 
langt som mulig tilbakeføres til tilsvarende situasjon som før bygge- og 
anleggsarbeidet tok til. Jf. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 7. 

b) Innenfor områder markert med #1-#3 oppheves bestemmelsesområder for 
midlertidige rigg- og anleggsområder ved endt gjennomføring av veganlegget. Jf. 
PBL § 12-7, 1. ledd nr. 4. 

 
 
 

 
 

- - - SLUTT PÅ BESTEMMELSENE - - -  



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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