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1. FORMÅLSPARAGRAF 
Planen skal tilrettelegge for etablering av fortau langs Trolldalen og Tangen for å sikre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Planen regulerer også kjøreveier 
og sideareal (grøft, snøopplag, skråningsutslag), samt kollektivholdeplass. 
 

2. REGULERINGSFORMÅL 
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl).  

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1  

- Bebyggelse og anlegg (BA 1-6) 
- Fritids- og turistformål (BFT) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2: 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S1-2) 
- Veg (SV1-2) 
- Kjøreveg (SKV 1-3) 
- Fortau (SF) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Holdeplass/plattform (SH 1-2) 
- Leskur/plattformtak (SP 1-2) 
- Parkering (SPA 1-3) 

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 5: 

- LNFR areal (L1-2) 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6: 

- Frisikt (H140) 

Bestemmelsesområde, jf. pbl. § 12-7 nr.9 og 10: 

- Midlertidig anlegg- og riggområde (#1-5) 
- Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (#6) 

 

3. FELLESBESTEMMELSER  

3.1 Kulturminner1 

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.  

 

 
 
 
 
1 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 6 
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3.2 Landskap og vegetasjon2 

Skråningsutslag og andre terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte og gis en 
naturlig overgang mot eksisterende terreng. Ved behov kan terrengforskjeller tas opp av 
støttemurer. 
 
Eksisterende trær og vegetasjon skal ivaretas, dersom dette ikke er mulig skal det 
reetableres på egnet plass. Alle berørte arealer skal settes i stand ved terrengforming og 
tilsås/beplantes, etter avtale med grunneier eller tilbakeføres til opprinnelig stand.  

3.3 Naturmangfold3  

Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av 
arealer. Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i 
forkant av tilkjøring. Dersom ytterligere fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal 
tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes. 

3.4 Grunnforhold4 

En geoteknisk vurdering av planområdet skal gjennomføres av fagkyndig før tiltak i tråd 
med planen igangsettes.  

3.5 Miljøoppfølging5 

Før anleggsstart skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan som skal beskrive konkret 
miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen. Planen skal bl.a. redegjøre for driftstider, tiltak 
for å sikre tilfredsstillende støyforhold, renhold og tiltak mot støv, og utslippskrav (støy 
og avgasser) fra maskiner, kjøretøy og utstyr, samt håndtering av rødlistede og fremmede 
arter. Videre skal planen redegjøre for riggområde.  
 
Miljøoppfølgingsplanen utarbeides i samsvar med Norsk standards mal for 
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø- for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. 
Miljøoppfølging bør være fast post på byggemøter. 

3.6 Anleggsperioden 

a) Det skal utarbeides en detaljert plan for omlegging av trafikk i bygge- og anleggsfasen, 
herunder vurdering av trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende. 

b) For håndtering av støy i anleggsperioden legges Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016), kapittel 4, til grunn.6 

c) For håndtering av luftforurensning i anleggsperioden legges Retningslinje for behandling 
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), kapittel 6, til grunn.7 

 
 
 
 
2 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1 
3 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 6 
4 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 12 
5 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 3  
6 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 3 
7 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 3 
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d) Før avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av 1 år etter ferdigstillelse av tiltaket, skal 
alle berørte områder istandsettes eller tilbakeføres til opprinnelig stand.8  

 
 
 
 

4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

4.1 Flytting av Svensk Bjørnebær 

Arten Svensk Bjørnebær(Robus gothicus) skal flyttes fra bestemmelsesområdet #6 til et 
dokumentert egent sted i nærområdet. Dette skal gjennomføres av fagkyndig på 
hensiktsmessig tid på året, før anleggsarbeidet kan starte. 

4.2 Lehus 

Lehus skal etableres samtidig med holdeplass/plattform (SH1-2)9 
 

5. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

5.1 Bebyggelse og anlegg (BA 1-6 og BFT) 

Felt BA 1-6 og BFT omfatter deler av formål til bebyggelse og anlegg og fritids- og 
turistformål. Bestemmelser i følgende plan videreføres for feltene som er avsatt til 
formålene:10 

 

Felt PlanID Gjeldende plan 

BA1-6 3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

BFT 3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

 

6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S 1-2) 

Felt S 1-2 omfatter deler av formål til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
Bestemmelser i følgende plan videreføres for feltet som er avsatt til formålet:11 

 

Felt PlanID Gjeldende plan 

S 1-2 3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

 
 
 
 
8 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 
9 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10 
10 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 
11 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 
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6.2 Vei (SV)  

Felt SV omfatter deler av formål til vei. Bestemmelser i følgende plan videreføres for feltet 
som er avsatt til formålet:12 

 

Felt PlanID Gjeldende plan 

SV  3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

6.3 Kjørevei (SKV 1-3) 

a) Kjørevei SKV 1-3 er offentlig.13  
b) Eksisterende avkjørsler som opprettholdes er vist med avkjørselspiler i plankartet. 14 
c) Det skal etableres bussholdeplass i hver retning ved felt SH1-215 

6.4 Holdeplass/plattform (SH 1-2) 

a) Holdeplass/plattform SH 1-2 er offentlig.16 
b) Det skal etableres bussholdeplass i hver retning med en plattform ved felt SH 1-2. 17   

6.5 Leskur/plattformtak (SP 1-2) 

a) Leskur/plattform Sp 1-2 er offentlige18 
b) Det skal etableres leskur tilknyttet busslommene i hver retning i felt SP 1-219 

6.6 Fortau (SF) 

a) Fortau SF er offentlig20.  

6.7 Annen veigrunn – grøntareal (SVG) 

a) Annen veigrunn – grøntareal, SVG, skal være offentlige arealer.21 
b) Arealene kan omfatte grøfter, snøopplag, sidearealer, tekniske installasjoner, 

skråningsutslag, støttemur og andre anlegg som er del av veianlegget.22  

6.8 Parkeringsanlegg (SPA 1-3) 

a) Felt SPA 1-3 omfatter formål til parkeringsplass.  
b) Felt SPA 2 er parkeringsplass for gnr/bnr 432/8 

 
 
 
 
12 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 
13 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
14 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 
15 pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1 
16 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
17 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1 
18 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
19 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1 
20 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
21 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14 
22 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1 
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c) Bestemmelser i følgende plan videreføres for arealer som er avsatt til formålet:23 
 
 
 

 

7. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT, JF. 
PBL. § 12-5, 2. LEDD NR. 5 

7.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 
5 

Felt L 1-2 omfatter formål til LNF. Bestemmelser i følgende plan videreføres for arealer 
som er avsatt til formålet:24 
 

Felt PlanID Gjeldende plan 

L1-L2 3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

8. HENSYNSSONER 

8.1 Frisiktsone (H140) 

a) I frisiktsone H140 skal det ikke etableres ny sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer 
eller lignende med høyde over 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Enkeltstolper og 
høystammede trær kan tillates.25 

b) Frisiktsonene skal etableres samtidig med veianlegget.26 

  

9. BESTEMMELSESOMRÅDE 

9.1 Midlertidige bygg- og anleggsområder (#1-5)27 

a) Innenfor midlertidige anlegg- og riggområder #1-5 kan nødvendige inngrep og 
anleggsarbeid gjennomføres for bygging av veianlegget med tilhørende tiltak, herunder 
midlertidig trafikkomlegging, riggplass, lagerplass for bygningsmateriell, mellomlagring 
av masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner.  

b) Områdene skal benyttes på en mest mulig skånsom måte i forhold til natur, vegetasjon 
og omgivelser forøvrig. 

c) Områdene skal i størst mulig grad settes i stand slik de var før inngrepet eller i den stand 
som følger av avtale med grunneier.  

d) Etter ferdigstillelse av tiltaket opphører de midlertidige bestemmelsesområdene. 

 
 
 
 
23 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 
24 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 
25 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 4 
26 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10 
27 Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9 

Felt PlanID Gjeldende plan 

SPA1, 
SPA 3 

3004 909 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 
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9.2 Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (#6) 

Arten Svensk Bjørnebær(Robus gothicus) skal flyttes fra området #6 til et dokumentert 
egent sted i nærområdet. Dette skal gjennomføres av fagkyndig på hensiktsmessig tid på 
året, før anleggsarbeidet kan starte. 
 

 
 
 


