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Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
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1 . Planens hensikt
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en ny Geithus bro som skal fungere som kjøreveg.
Eksisterende Geithus bru skal bevares og brukes som gang - og sykkelveg. Planforslaget legger til rette for
gang - og sykkelveg langs deler av Gravfossveien og forbedrer veiens linjeføring slikt at krysset
Gravfossveien/Geithusveien/Stalsbergveien blir mer oversiktlig.

Planen er regulert til følgende formål:

REGULERINGSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGNELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE (m2)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse (3) B 397,4

Boligbebyggelse - f rittliggende småhusbebyggelse (2 ) BFS 892,8

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 54,9

Næringsbebyggelse (3) BN 7029,3

Telekommunikasjonsanlegg BTK 134,1

Sum areal denne kategori: 8508,6

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Anne n veggrunn – tekniske anlegg (15 ) SVT 3814,6

Gang - /sykkelveg (6) SGS 2083,2

Veg (7 ) SV 6253,6

Sum areal denne kategori: 12151,6

Nr. 3 Grønnstruktur

Friområde (3) GF 3358,0

Park GP 1174,2

Sum areal denne kategori: 4532,3

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende
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strandsone

Bruk og vern av sjø og vassd rag med tilhørende
strandsone (3 )

V 20754,6

PBL §12 - 6 Hensynssoner

Frisikt (6 ) H140 62,5

Annen fare (2) H390 6703,2

Flomfare (3) H320 18480,7

Bevaring kulturmiljø H570 363,5

Bestemmelseområde

Anlegg - og riggområde (8) 13040,9

2 . Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.2 Universell utforming
Universell skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange
som mulig .

2.3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

2.4 Landskap og tilpasning av terreng
Terrenginngrep i sammenheng med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt. Fjellskjæringer og fyllinger skal
avrundes og tilpasses tilgrensende terreng. Fyllinger, grøfter og skråninger skal tilsåes og beplantes me d
stedegen vegetasjon. Nåværende vegetasjon skal tas vare på i størst mulig utstrekning.

2.5 Etablering av ny bru
Kantvegetasjon mot vannet skal bevares så langt det er mulig i forbindelse med etableringen av ny bru.

Inngrep i forbindelse med fundamentering og andre nødvendige arbeider på land skal gjøres så små som mulig.

3 . Bestemmelser til arealformål

3 . 1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( § 12 - 5 nr. 2)
3 . 1 .1 Ny Geithus bru (o_SV 2 )
Ny bru skal oppføres so m en platebru. Ny bru må i materialvalg og design tilpasses landskapsbildet og
eksisterende Geithus bru på en måte som ivaretar og underordner seg eksisterende Geithus bru sitt
arkitektoniske uttrykk og verneverdi.

Ny bru skal utformes på en måte som min imerer risikoen for at fugler setter seg fast i eller flyr på broen.

3 . 1 . 2 Annen veggrunn – tekniske anlegg ( SVT 1 - 15 .)
Innenfor formålet tillates etablering av nødvendige skjæringer, fyllinger og nødvendige tekniske
installasjoner knyttet til vegen.
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4 . Bestemmelser til hensynssoner ( §§ 12 - 6, 12 - 7 og 11 - 8)

4 .1 Sikrings sone (H140_1 - 6 )
I områder med frisiktsone skal avkjørsler ha fri sikt på 0,5 meter over tilgrensende vegers plan.

4 . 2 Hensynssone kulturminne (H570)
Gamle Geithus bru (o - SGS4), hengebru med to tårn skal med unntak av selve gangbanen bevares med sin
nåværende utforming og materialvalg. Framtidig vedlikehold skal p lanlegges og utføres med henblikk på dette

4 . 3 Hensynssone naturområde (H560)
Vannarealene under Geithus bru (V1 - 2 ) er en del av Søndre Tyrifjorden og Bergsjø fuglefredningsområde.
Fuglelivet i området skal ivaretas i anleggsarbeidet. Dokumentasjon for i varetakelse kreves dokumentert i
ramme/byggesøknad for tiltaket.

4 . 4 Annen fare (H390 _1 - 2 )
H390 er fareområder i tilknytning til vanninntak og damanlegget. For områdene H390_1 - 2 er det
kommuneplanens og plan - og bygningslovens bestemmelser som gjelder .

5 . Bestemmelser til bestemmelsesområder

5 .1 Anlegg - og riggområde (område #1 - #7 )
Midlertidige rigg - og anleggsområder kan i anleggsperioden benyttes som riggplass og område for
mellomlagring av alle typer masser, lagring av materialer, utstyr og anleggsveger og lignende. Landskap og
vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. Etter avsluttet anleggsperiode skal områdene
istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål.

5.2 Bestemmelser til underliggende arealformål i bestemmelsesområder ( område #1 - #5 )
For u nderliggende arealformål til bestemmelse område #1 - #5 , ( GF1 , B1, B2, B3, BN1, BN2 og BN3 , GP, BFS1 og
BFS2 ) , er kommuneplanens og plan - og bygningslovens bestemmelser er gjeldende.

5.3 Bestemmelser til underliggende arealformål i bestemmels esområder (område #6 - #7 )
For underliggende areal formål til bestemmelse område #6 og #7 ( GF2 - 3 , BTK og BKS ) , er plan 0623 1993001
Geithus torg gjeldende.

6 . Rekkefølgebestemmelser

6 .1. Bygge - og anleggstiltak
Rekkefølge på tiltakene skal være som følger:

Kommunale ve ger o_SV 1 og o_SV 2 bygges først. Ny bru (o_SV2) skal ferdiggodkjennes før gangbanen
over eksisterende Geithus bru rives og eksisterende Geithus bru skal være kjørbar frem til dette . o _SGS6
skal bygges samtidig med ny fylkesvei o_SV1.
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6 . 2 B ebyggelse som foruts ettes fjernet
Gammel jernbanebru med fundamenter og landkar nord i planområdet rives for å redusere flomfaren i
området. Sanering må foretas sen sommer eller tidlig høst for å minimalisere forstyrrelse for fuglelivet i
Søndre Tyri fjorden og Bergsjø fuglefredningsområde.

6 . 3 Terrengbehandling
Terrengbehandling av områder avsatt til annen veigrunn skal ferdigstilles samtidig med resten av
tilstøtende anlegg. Beplantning skal opparbeides samtidig med veianlegget og være ferdigsti lt senest
vårsesongen etter at veianlegget er åpnet.

6 .4 Midlertidige rigg - og anleggsområder
Midlertidig rigg - og anleggsområder skal være opparbeidet i samsvar med byggeplan innen ett år etter at
tilstøtende anlegger tatt i bruk.


