
 

 
 

 

 

 
 
 
Reguleringsplan for fv. 280 – gang- og sykkelveg – Haugerudsletta 

Planbestemmelser 
 
PlanID: 2014005       dato: 15.03.2018 

 
§1 FORMÅLET MED PLANEN 

Reguleringsplanen skal bedre trafikksikkerheten langs fv. 280 ved å etablere 
ny gang- og sykkelveg.  

 
§2 PLANENS AVGRENSNING 

Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 
08.02.2018. 

 
 
§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE AREALFORMÅL    

 (Jfr. plan- og bygningslovens § 12-5)  
 
  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr.2) 

- Kjøreveg SKV 
- Gang- og sykkelveg SGS 
- Annen veggrunn – grønt areal SAG 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr.3) 
- Grønnstruktur G  
 
Landbruks-, natur-, og friluftsformål (PBL § 12-5, nr.5) 
- Landbruks-, natur-, og friluftsformål L 

 
§ 4 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)  
  Sikringssone 
  - Områder med frisikt 
 
  Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

- Bestemmelsesområde for kulturminne  

- Midlertidig anleggsbelte  
 

 
 

§5 FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12-7) 
 

§ 5.1 Universell utforming: Universell utforming skal legges til grunn ved utforming 
av trafikkanlegg, slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig. 
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§ 5.2 Avkjørsler: Dagens avkjørsler til eiendommer og landbruksareal 
opprettholdes. Landbruksavkjørsler er merket i kartet. Dagens avkjørsler 
tilpasses ny situasjon. Plassering og utforming kan justeres i forbindelse med 
byggeplan for tiltaket. Avkjørsler markert som stengt i plankartet skal 
permanent avstenges ved etablering av gang og sykkelvei. 

 
§ 5.3 Kulturminner: ”Automatisk fredet kokegrop (id 215629) som er markert som 

bestemmelsesområde #1 i plankartet kan fjernes uten vilkår om ytterligere 
undersøkelse. 
 
Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk 
utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminnene (id 216026/1-14) 
som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
 
Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan 
fastsettes.” 

 
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede 
kulturminner, må arbeid straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

§ 5.4 Midlertidig anleggsbelte: Områder med midlertidige anleggsbelte er vist med 
svart stiplet skravur på plankartet på andre formål. Disse områdene kan 
benyttes til anleggsområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når 
anleggsarbeidet er utført, skal arealene istandsettes før anlegget tas i bruk. 

 
Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger. 
Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. 
Områdene skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller så snart 
som mulig påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid. 

 
 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.3) 

Grøntstruktur: Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig anleggsbelte. 
For områdene skal bestemmelsene i Reguleringsplan for Tveføtrud 
næringsområde fortsatt gjelde.  

  
 
§ 7      SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2) 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe endring av 
grensene mellom de ulike trafikkformålene. Veganlegg skal ha 
tilfredsstillende belysning i henhold til vegnormalene. 

 
§ 7.1 Kjøreveg (SKV)  

 Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss/avkjørsler, busslommer 
vegskulder. 

 
§ 7.2 Gang- og sykkelveg (SGS)  

 GS, offentlig gang- og sykkelveg med bredde 3 m. 
 

§ 7.3 Annen veggrunn – grøntareal (SAG)  
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 SAG er offentlig veggrunn og skal brukes til vegskulder, grøft, skjæring- og 
fyllingsutslag, rekkverksrom og mur, fjellskjæring, stabiliserende tiltak og 
snøopplag.  

 
Det tillates oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget der 
hvor dette ikke er i konflikt med nødvendige frisiktsoner. Vedlikeholdssoner 
/grøft skal tilsås med gress og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte.  

 
I områdene tillates ikke bruk av plantevernmidler. Slått skal foregå sent på 
sesongen og det tillates ikke gjødsling. Naturlig frøsetting skal legges til 
grunn for revegetering av områdene. 

 
 
§ 8 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5, nr.5) 
 LNF: Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig anleggsbelte. Før og 

etter gjennomføring av tiltak skal bestemmelsene for LNF-områder i 
kommuneplan fortsatt gjelde.  
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§ 9     HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 

§ 9.1  Sikringssone - Frisiktsone 
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer 
enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse 
kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten 
tillates. 
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