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1 AREALFORMÅL 

2 PLANENS HENSIKT                                                                           
Hensikten med planen er å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter langs fv.2722 
mellom Hallermoveien nord og sør. 

 

3 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
3.1 Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 1, 4) 

 
3.1.1 Estetisk utforming  

Murer i anlegget skal bygges opp med naturstein som passer inn i omgivelsene. Murene skal gis en 
god tilslutning til terrenget og ha en jevn murkrone. 

3.1.2 Terrengbehandling  
Ved utforming av anlegget skal det legges vekt på terrengtilpasning med gode og jevne overganger 
til tilliggende terreng. Terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Vegskjæringer og 
vegfyllinger skal tilsåes eller revegeteres med stedegne arter, og stedvis skal sidearealet beplantes. 

3.1.3 Overvannshåndtering 
Før overvannet fra feltene o_KV1-2, o_SA1, o_FO1-4, o_GS1-8, o_AVG1-17 og o_KH1-3 slippes ut, 
skal overvann fra veiutvidelsen fordrøyes. 

AREALTABELL 
BETEGNELSE FORMÅL  SOSI AREAL M² 
Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr. 1) 
B1-5 Boligbebyggelse 1110  2500 m2 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr. 2) 
o_KV1-2 Kjøreveg 2011 7200 m2 
o_SA1 Sykkelanlegg 2017 2900 m2 
o_FO1-4 Fortau 2012 2700 m2 
o_GS1-8 Gang-/sykkelveg 2015 1000 m2 
o_AVG1-17 Annen veggrunn - grøntareal 2019 12400 m2 
o_KH1-3 Kollektivholdeplass 2073 700 m2 
Grønnstruktur (PBL §12-5 nr. 3) 
o_FRI1-2 

 

Friområde 3040 2100 m2 
Bestemmelsesområde (PBL. § 12-7 nr. 1) 
#1 Midlertidig bygg- og anleggsområde   
#2 Riggområde   
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3.2 Automatisk fredete kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet treffes på automatisk fredede 
kulturminner, må arbeid straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om 
kulturminner § 8, 2. ledd. 

3.3 Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet (§ 12-7 nr.3) 
3.3.1 Støy  

Berørte boliger der beregnet støynivå på fasade er høyere enn Lden = 55 dB og tiltaket forårsaker en 
økning i støynivå på 3 dB eller mer skal sikres: 

• Egnet utendørs oppholdsareal med støynivå under Lden = 55 dB  
• Innendørs støynivå fra vei som tilfredsstiller grenseverdier gitt i NS8175:2012 klasse C. 

3.3.2 Tilgjengelighet i anleggsperioden 

a. Ved anleggsvirksomhet skal det gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg fremkommelighet 
for fotgjengere og syklister. 

b. Fremkommelighet til eksisterende bebyggelse skal sikres i anleggsperioden. 
c. Fremkommelighet for kollektivtrafikken og god og trygg tilgjengelighet til bussholdeplasser skal 

sikres i anleggsperioden. 

3.3.3 Naturmiljø 
Det skal ikke plantes arter eller benyttes masser som inneholder frø eller planterester som er 
registrert i den til enhver tids gjeldende Fremmedsartsliste. Dersom det skal graves i masser med 
fremmede skadelige arter, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes. 

3.4 Frisikt (§ 12-7 nr. 2) 
Arealene mellom frisiktlinjene og veg skal planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon, 
gjerder og gjenstander (herunder parkering), slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten kan tillates. 

3.5 Trafikkregulerende tiltak (§ 12-7 nr. 7) 
Krysningspunktene for myke trafikanter skal få en tydelig og enhetlig utforming 

 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr. 1) 
4.1 Boligbebyggelse (B1-5) 

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel gjelder. 

 

5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 nr. 2) 
5.1 Kjøreveg (o_KV1-2) 

Felt o_KV1-2 skal være kjørevei, som omfatter kjørevei og skulder. Områdene skal være offentlige. 
(§ 12-7 nr. 14) 
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5.2 Sykkelanlegg (o_SA1) 
Felt o_SA1 skal være sykkelvei, som omfatter sykkelvei og skulder. Områdene skal være offentlige. (§ 
12-7 nr. 14) 

5.3 Fortau (o_FO1-4) 
Felt o_FO1-4 skal være fortau, som omfatter fortau og skulder. Områdene skal være offentlige. (§ 
12-7 nr. 14) 

5.4 Gang- og sykkelveg (o_GS1-8) 
Felt o_GS1-8 skal være gang- og sykkelvei, som omfatter gang- og sykkelvei og skulder. Områdene 
skal være offentlige. (§ 12-7 nr. 14) 

5.5 Annen veigrunn – grøntareal (o_AVG1-17) 
Områdene er offentlige, og skal benyttes til nødvendig veggrunn utenom trafikkareal, for å ivareta 
anleggets funksjon. Arealet kan omfatte grøfter, rabatter, skjæringer, fyllinger, rekkverk, belysning, 
murer, støyskjermer og -voller, samt annet som hører til og er nødvendig for drift av anlegget. 
Områdene skal arronderes og tilsås, og de kan beplantes. (§ 12-7 nr. 14) 

5.6 Kollektivholdeplass (o_KH1-3) 
Alle busslommer og kollektivanlegg skal være offentlige veianlegg. Innenfor områdene tillates 
oppført busslommer, ventearealer, lehus, sykkelparkering og installasjoner som naturlig hører til 
områdets funksjon som kollektivanlegg. (§ 12-7 nr. 14) 

 

6 GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 nr. 3) 
6.1 Friområde (o_FRI1-2) 

I områdene avsatt til friområder må behandling av skog og vegetasjon skje på en slik måte at dagens 
naturpreg opprettholdes. Områdene skal kunne tilrettelegges med turstier.  

 

7 BESTEMMELSESOMRÅDE (PBL. § 12-7 nr. 1) 
7.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1-#2)  

a. Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1-#2) kan nyttes til virksomhet som er nødvendig for 
anleggsdriften. Felt #2 kan benyttes til riggområde. Adkomst til området skal skje via midlertidig 
avkjørsel til Konnerudgata ved krysset med Hallermoveien sør. 

b. Bygge- og anleggsområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være 
minst mulig til sjenanse for omgivelsene. 

c. Området skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig bruk. Dette skal gjøres før 
anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 
Innenfor midlertidig anlegg- og riggområde kan det utføres mindre permanente 
terrengtilpasninger. 

d. Reguleringsformålet midlertidig bygge- og anleggsområde opphører når kommunen har fått 
melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er truffet 
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administrativt vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen, jf. pbl. § 12-7, 1 ledd nr. 
10. 

e. Midlertidig avkjørsel er adkomst til riggområde #2, og opphører etter anleggsdriften, da bygge- 
og anleggsområde opphører. 
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