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§ 1.  FORMÅLSPARAGRAF 
 Formålet med planarbeidet er å øke attraktiviteten for gående og syklende ved å 

etablere gang- og sykkelvei langs strekningen Puttesund-Åsebu. 

§ 2.  AREALFORMÅL (PBL 12-5, nr. 1, 2, 3 og 6)
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (PBL): 

Bebyggelse og anlegg 
 Bolig B

Samferdsel og teknisk infrastruktur: 
 Samferdsel og teknisk infrastruktur S
 Kjøreveg SKV
 Fortau SF
 Gang- og sykkelveg SGS
 Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT
 Annen veggrunn – grøntareal SVG
 Holdeplass/plattform SH
 Leskur/plattformtak SP
 Kollektivholdeplass SKH
 Rasteplass SR
 Parkeringsplasser SPP

Grønnstruktur: 
 Grønnstruktur G
 Friområde GF

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone V
 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone VKA

På plankartet er bare de feltene som det er knyttet bestemmelser til nummerert. Andre felt har 
bare forkortelse for formålet og angitt eierform. 
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§ 3. HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende hensynssoner i tråd med plan- og 
bygningsloven (PBL) §12-6: 

 Sikringssone – frisikt H140
 Hensynssone – landskap H550
 Hensynssone – bevaring naturmiljø H560

§ 4. BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7 nr. 2 og 4) 

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende bestemmelsesområder, jf. Lov 
om planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (PBL).

§ 4.1 Anlegg og riggområde # 1-2
a) Arealet tillates benyttet til anlegg og riggområde ifm. gjennomføring av 

reguleringsplanen. Arealene skal istandsettes/tilbakeføres til opprinnelig stand etter 
gjennomført tiltak. 

b) Bestemmelsesområdene oppheves idet tiltakene innenfor de aktuelle områdene (S, 
SKH1, SH1 og SVG14) er gjennomført.  

§ 4.2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg #3-4
Innenfor #3-4 tillates etablert rør/kanal/kulvert/liten bro gjennom veifyllingen for å bidra til 
økt vannsirkulasjon.  

§ 5.  FELLESBESTEMMELSER 

§ 5.1 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene kan arealer avsatt til ulike vegformål 
endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og konstruksjoner (inkl. 
støyskjermer); forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller 
fremkommelighet enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike typer 
veger med nødvendige arealer for fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, 
grøntanlegg, belysningsanlegg, anlegg for elektrisitetsforsyning, murer og 
stabiliserende tiltak; samt annet som kan være en nødvendig del av et fullverdig 
veganlegg for alle typer trafikanter.

§ 5.2 Behandling av overvann skal fremgå av byggesøknaden og skal godkjennes av 
kommunen før det kan gis rammetillatelse (PBL § 12-7, nr. 2 og 4).
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§ 5.3 Detaljprosjektering av avkjørsler som i plankartet er vist med pil eller med veiformål 
skal fremgå av byggesøknaden og skal godkjennes av kommunen før det kan gis 
rammetillatelse (PBL § 12-7, nr. 2 og 4). Det skal bla. vises frisiktsoner og 
stigningsforhold utformet i tråd med Statens Vegvesens håndbok V121 Geometrisk 
utforming av veg -og gatekryss. 

§ 5.4 Planlagte tiltak må forholde seg til departementets Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) eller senere vedtatte retningslinjer (PBL § 12-
7, nr. 3 og 4).

§ 5.5 Støyvurderinger og forslag til tiltak for støyømfintlig bebyggelse skal utføres i 
samsvar med anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy og 
arealplanlegging, T-1442/2016» og veilederen til denne «M-128 (2016)», samt 
Vegdirektoratet rundskriv for praktisering i Statens vegvesen.

Prosjektet defineres som et miljø- og sikkerhetstiltak og øker ikke støynivået med mer 
enn 3 dB. Det skal tilbys avbøtende tiltak på støyømfintlig bebyggelse i rød støysone:
-Der utendørs støynivå er over Lden 65 dB tilbys tiltak som bringer støynivået ned 
under Lden på uteoppholdsareal.
-Der utendørs støynivå er over Lden 65 dB og innendørs støynivå er over LpAeq24h 
35 dB, skal det gis tilbud om støytiltak som bringer innendørs støynivå under 
LpAeq24h 30 dB i oppholdsrom.

Dette gjelder så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter 
kost/nyttevurderinger.

Boliger oppført etter 1987, da de innendørs støykravene i Teknisk forskrift trådde i 
kraft, tilbys ikke avbøtende støytiltak.

§ 5.6 Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området 
(jfr. Miljøverndepartementets temaveileder ”Universell utforming og planlegging etter 
plan og bygningsloven (plandelen)” eller senere vedtatte retningslinjer (PBL § 12-7 nr. 
1, 2 og 4)

§ 5.7 Dersom det under anleggsarbeider 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, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8 (PBL § 12-7, nr. 6).
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§ 6.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr. 10)
§ 6.1 Før nye eller oppgraderte kollektivholdeplasser tillates tatt i bruk skal 

holdeplass/plattform eller fortau (der det erstatter holdeplass/plattform) i tilknytning til 
den aktuelle holdeplassen være etablert. 

§ 6.2 Før nye og eksisterende avkjørsler tillates tatt i bruk skal tilhørende frisiktsoner være 
etablert i samsvar med plankartet. 

§ 6.3 Før nye gang- og sykkelveier tillates tatt i bruk skal det være etablert frisiktsoner i 
samsvar med plankartet langs den del av strekningen som skal opparbeides. 

§ 6.4 Før nye rasteplasser tillates tatt i bruk skal tilhørende parkeringsplasser for biler og 
sykler være ferdig etablert.  

§ 6.5 Før nye gang- og sykkelveier tillates tatt i bruk, skal tilstøtende støyskjerming være 
ferdig etablert. Unntak kan tillates dersom dette er avklart med berørt grunneier. 

§ 6.6 Før nye gang- og sykkelveier tillates tatt i bruk skal avkjørsler som reguleres stengt 
være fysisk stengt/fjernet langs den del av strekningen som opparbeides.  

§ 6.7 Statens vegvesen skal godkjenne byggeplaner for gang- og sykkelveier og andre tiltak 
som berører fylkesveier før det gis byggetillatelse. 

§ 6.8 Før nye gang- og sykkelveier tillates tatt i bruk skal skader av anleggsarbeider 
revegeteres med naturlig stedegen vegetasjon og skadene skal utbedres. Tiltaket skal 
ikke bidra til innførsel eller spredning av fremmede, skadelige arter, jf. Statens 
Vegvesens rapport om fremmede skadelige arter nr 387/2016. 

§ 6.9 Før gang- og sykkelvei tas i bruk ved 53/25 på Langero skal eiendommen 53/25 sikres 
vannforsyning og ny adkomst vist med pil på plankartet skal være etablert. 

§ 7. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-7, nr. 1)

§ 7.1 Boligbebyggelse B 
a) Innenfor B tillates ikke gjennomført nye byggetiltak (gjelder byggetiltak som utløser 

søknadsplikt). 
b) Av hensyn til at arealet B er anvist som et anleggs- og riggområde, må eventuelle 

ikke-søknadspliktige tiltak avklares med Statens vegvesen før de gjennomføres. Dette 
utgår i det bestemmelsesområdet er opphevet jf. § 4.  
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§ 8.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-7, nr. 
2)

§ 8.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur S
a) Innenfor S skal det minimum opparbeides: 

 Sone for myke trafikanter
 Kollektivholdeplass med snuplass for buss
 Holdeplass/plattform

§ 8.2 Kjøreveg SKV
a) Kjøreveger tillates opparbeidet/beholdt som vist i plankartet. 
b) Adkomst til boligeiendommer er vist med avkjørselspil. 

§ 8.3 Fortau SF
Fortau tillates opparbeidet som vist i plankartet.

§ 8.4 Gang- og sykkelveg SGS
a) Gang- og sykkelvei tillates opparbeidet som vist i plankartet. Bredde i plankartet er 

vist med 3,0 m, men gang- og sykkelsti tillates etablert med ned til 2,5 m bredde. 
Vegskulder på 2 x 0,25 m kommer i tillegg. 

b) Det tillates kjøring til eiendommene på strekningen langs SGS1 (mellom Norderhaug 
og Skjelsbu på Vesterøy, plankart del nr 10). 

c) Arealer som frigjøres ved annen plassering av gang- og sykkelvei SGS enn hva som 
vises i plankartet (jfr. § 8.6 b), skal tilfalle formålet SVG.  

§ 8.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT
a) Vertikalnivå 3: Innenfor SVT tillates etablert gang- og sykkelvei enten i form av egen 

bro eller påhengt konstruksjon på eksisterende bro. 
b) Vertikalnivå 2: SVT tillates benyttet til brokonstruksjoner for gang- og sykkelvei.
c) Innenfor SVT1-2 tillates etablert rør/kanal/kulvert/liten bro gjennom veifyllingen for å 

bidra til økt vannsirkulasjon.  
d) Brokonstruksjoner skal tilpasses formspråk og materialer på eksisterende broer best 

mulig. 
e) Broer skal ha samme horisontale og vertikale klaring som dagens broer. 

§ 8.6 Annen veggrunn – grøntareal SVG
a) Annen veggrunn - grøntareal skal fungere som grøft og sidearealer for SGS, SKV, 

SKH, SH, SF, G og SPP. 
b) SVG1-9 og SVG13 tillates også benyttet til gang- og sykkelvei, så fremt tiltaket ikke 

berører arealer utenfor planområdet (fyllingers utstrekning e.l.). 
c) SVG tillates tilsådd/beplantet for å gi et naturlig preg eller forskjønning ved 

trafikkarealene, så fremt dette ikke kommer i konflikt med behovet for frisikt eller 
snøopplag/grøftefunksjon. 
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d) Nye fjellskjæringer og fyllinger skal behandles på en måte slik at det glir best mulig 
inn i det tilgrensende landskapet. 

§ 8.7 Holdeplass/plattform SH
SH tillates benyttet til av- og påstigningssone for busspassasjerer. Innenfor arealet tillates 
etablert leskur på inntil 8 m² BRA. 

§ 8.8 Leskur/plattformtak S
Innenfor SH tillates etablert leskur. 

§ 8.9 Kollektivholdeplass SKH
Innenfor SKH tillates etablert kollektivholdeplass. 

§ 8.10 Rasteplass SR
a) Innenfor SR1-2 tillates etablert rasteplass for dagsbesøkende. 
b) Innenfor SR2 skal det etableres parkering for minst 10 sykler. 
c) Parkeringsplasser for bil tillates etablert innenfor SR1. 
d) Innenfor SR1 tillates etablert sanitærbygg på inntil 15 m2 BRA. 
e) Innenfor SR1-2 tillates enkel møblering, grillplass, skilting o.l. (se figur 11 i 

planbeskrivelsen som et eksempel). 
f) Gangsoner skal være gruset.  
g) For SR2/SPP1 og SR1/GF1 skal det lages en utomhusplan som skal godkjennes av 

kommunen. Utomhusplanen skal minimum vise: 
 Møblering, adkomstssoner, parkering, stigningsforhold, interne gangsoner, 

eventuelle trapper, eventuelle støttemurer, markdekke, eventuelle bygg, 
vegetasjon, grillplasser, skilting o.l.  Det skal også gjøres rede for massers 
egenskaper og hvordan disse skal bygge opp under den naturlige vegetasjonen 
på stedet. 

§ 8.11 Parkeringsplasser SPP
a) Innenfor SPP1 og SPP2-3 (fordelt på begge delfelt) skal det minimum opparbeides 10 

låsbare parkeringsplasser for sykler. 
b) Sykkelparkeringene ved SPP2-3 skal være under tak. 
c) Innenfor SPP2-3 tillates renovasjonsstasjon. Plasseringen og plan for dette skal 

godkjennes av kommunen. 

§ 9. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-7, nr. 3)
§ 9.1 Grønnstruktur G

a) Innenfor G1-2 skal eksisterende vegetasjon bevares, eventuelt repareres/revegeteres 
dersom skade.  

b) Innenfor G1 skal det sikres at vegetasjon ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. 

§ 9.2 Friområde GF
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Innenfor GF tillates kun enkel møblering, badestige, stupebrett og enkel trapp for forbedret 
adkomst fra SR1. 

§ 10. BRUK OG VERN OG AV SJØ OG VASSDRA MED TILHØRENDE 
STRANDSONE (PBL § 12-7 nr. 6)

§ 10. 1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone V
a) Innenfor formålet sikres det alminnelig ferdsel med båt. Det tillates etablering av 

nødvendige konstruksjoner for etablering av ny bro/gang- og sykkelvei. 

§ 10.2 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone VKA 
a) Arealet innenfor formålet tillates benyttet som en del av veifylling for ny gang- og 

sykkelvei, delvis over- og under vannflaten. 

§ 11. HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

§ 11.1 Sikringssone frisikt H140 
a) I områder mellom frisiktlinjer og kjøreveger/gangveier (frisiktsonene) skal det være fri 

sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum.
b) Det tillates enkeltstolper (skilt, lyktestolper o.l.) eller enkelttrær med høy 

oppstamming innenfor hensynssonen. 

§ 11.2 Hensynssone landskap H550
a) Innenfor hensynssonen skal eksisterende terreng i størst mulig grad bevares.
b) I forbindelse med behov for oppfylling mot sjøen (SVG1, nordligste parti) skal det 

legges vekt på god estetikk og stedstilpassede løsninger. Steinfyllinger skal etableres 
på en estetisk tiltalende måte.

§ 11.3 Bevaring naturmiljø H560
a) Innenfor hensynssonene anvist som bevaring naturmiljø skal eksisterende vegetasjon 

bevares. Ny stedegen vegetasjon kan tillates, men revegetering bør vurderes før 
nyplanting. 

b) Det tillates ikke vegetasjon som kan skape sikthinder innenfor sikringssone frisikt. 

§ 12. EIERFORM (PBL § 12-7 nr. 14)
a) Nødvendige arealer som kreves for å gjennomføre planlagte tiltak innenfor 

planområdet skal være offentlig eiet. 
b) Arealer som skal være privat eiet er SVG10-12 (ved Økholmen, plankart del nr 6) og 

B (i Ødegårdskilen på Vesterøy, plankart del nr 9). 


