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Reguleringsplan for fv. 144 Skalstad – Stalsberg i Modum kommune 

Reguleringsbestemmelser detaljregulering   PlanID: 2018005                
Dato: 16.10.2019 

 

Reguleringsplanen er vist på plankart merket PlanID 2018005, datert 30.05.2019.  

1 FORMÅLET MED PLANEN  

Reguleringsplanen skal bedre trafikksikkerheten og tilgjengeligheten langs fv. 144 
Eikerveien ved å etablere ny gang- og sykkelveg.  

2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Frisikt: Arealet mellom frisiktlinjen og veg er 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. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten kan tillates. 

2.2 Avkjørsler: Avkjørsler markert som stengt i plankartet skal permanent stenges 
ved etablering av gang- og sykkelveg.  

3. REGULERINGSFORMÅL 

Reguleringsplanen ligger på terrengoverflaten (reguleringsnivå 2). 

3.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr.1)  
 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 til BFS 3)  
og Forretning/Industri (BKB) 
 
BFS1, BFS2 , BFS 3, BFS 4 og BFS 6: Områdene kan ikke bebygges. 
BFS 5: Området kan bebygges med frittliggende enebolig. 
 
BKB: Området kan bebygges med industri og forretningsbygg for volumkrevende 
varer i inntil 2 etasjer. 
Industri og forretningsbygg skal ha flatt tak. 
Det skal opparbeides parkeringsplasser tilsvarende 1 plass pr. 30 m2 golvflate. I 
tillegg kommer lasteplasser for vare og lastebiler. 
 
I uregulerte områder og for Ihlen reguleringsplan gjelder bestemmelser i 
kommuneplanens sist vedtatte (gjeldene) arealdel. For Kaldakerskogen 



reguleringsplan gjelder utnyttelsesgrad for kommuneplanens sist vedtatte (gjeldene) 
arealdel for området BKB. 
 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr.2)  

3.21 Kjøreveg (o_SKV 1 til o_SKV 4)  

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

3.22 Veg (f_SV, f_SV2 og o_SV3) 

Området omfatter arealer til felles kjøreveg, vegkryss/avkjørsler og vegskulder 

f_SV 1 er felles avkjørsel til 47/19, 46/7, 46/9 og 47/15  

f_SV2 er felles avkjørsel til 46/4, 46/5, 46/11 og 46/16 

3.23 Fortau (o_SF1) 

Området skal benyttes til offentlig fortau.  

3.24 Gang- og sykkelveg (o_SGS 1 til o_SGS 3)  

Omfatter offentlig gang- og sykkelveg med bredde 3 m. 

3.25 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT 1 til o_SVT 7) 

Det tillates oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget der hvor 
dette ikke er i konflikt med frisiktsoner.  

Deler mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg er 1,5 m bred.  På strekningen fra 
eiendom 47/25 til Industriveien x Eikerveien i nord kan bredden reduseres til 0,75 m 
der gang- og sykkelvegen passerer strekninger med kritisk avstand til bebyggelse.  

3.27 Annen veggrunn grøntareal (o_SVG 1 till o_SVG 7)  

SVG er offentlig veggrunn utenom trafikkareal og skal brukes til vegskulder, grøft, 
skjæring- og fyllingsutslag, leskur/sykkelparkering, rekkverksrom og mur, 
fjellskjæring, stabiliserende tiltak og snøopplag.  

3.28 Holdeplass/plattform (o_SH1 og o_SH 2) 

Området skal benyttes til venteareal for passasjerer til buss. 

O_SH 2: Det tillates leskur størrelse inntil 4x2m. 
 

  



 

4 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)   

4.1 Hensynsone – bevaring naturmiljø 

Omfatter Eik nær fv.144. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for å videreutvikle 
rotsystemet. Alle inngrep og planlegging av inngrep i rotsonen må utføres og 
kontrolleres av sertifisert arborist.  

5 Bestemmelsesområder (PBL §12-7) 

5.1 Anlegg- og riggområde. (#1- #9) 

Midlertidig anlegg- og riggområde kan benyttes til riggområde, lagerplass for 
materialer/utstyr, midlertidige konstruksjoner, anleggsveg/anleggsområde, 
masselagring og massesortering, parkering av anleggsmaskiner og lignende.. 
Reguleringsformålet midlertidig anlegg- og riggområde opphører når kommunen har 
fått melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er truffet 
vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen. 

Området skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig bruk; alternativt 
tilrettelegges eller opparbeides til ny bruk i samsvar med regulert formål. Innenfor 
midlertidig anlegg- og riggområde kan det utføres mindre permanente 
terrengtilpasninger. 
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