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DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET  
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
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Rev dato:      Rev dato:     
     

 
 

§ 1  

GENERELT 
 

1.1 Formålet med planen er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter ved å legge til 
rette for gs-veg langs deler av fv.415 ved Simonstad.  

 
1.2  Plankart med bestemmelser er en detaljert reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven 

av 27.06.2008. 
 

1.3  Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartene R001 – R003 i målestokk 1:1000.  
 

1.4  Planområdet er regulert til følgende arealformål: 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2) 
 Kjøreveg (2011), o_SKV1 – o_SKV2, SKV3 – SKV4, o_SKV5 
 Gang- og sykkelveg (2015), o_SGS1 – o_SGS3 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018), o_SVT1 – o_SVT12 
 Annen veggrunn – grøntareal (2019), o_SVG1 – o_SVG5, SVG6 – SVG9 

 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

 Landbruksformål (5110), LL1 – LL3 
 

Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone 
 Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone (6001), o_V1, V2 

 
Hensynssoner i reguleringsplan (§ 12-6)  

A3 Faresone (§ 11-8)  
 Ras og skred, H310_1 
 Flomfare, H320_1 – H320_5 

 
Bestemmelsesområde i reguleringsplan 

 Utforming #1  
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§ 2  

FELLESBESTEMMELSER  
 
 
2.1  

Avkjørsel er vist på plankartet med avkjørselspil. 
 
2.2  

Frisikt til gs-vei fra avkjørsler defineres av en sikttrekant på 3x45 m. Innenfor 
frisiktlinjene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 meter over 
kjørebanenivå for primærvegen.  
 

2.3  
Ved inngrep i dyrka mark skal matjorda graves av og påføres inntilliggende 
jordbruksareal. 
 
 

§3 

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 
 
3.1  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 
 
3.1.1.  
  o_SKV1 – o_SKV2 og o_SKV5 er regulert til offentlig kjørevei. SKV3 – SKV4 er regulert 

til privat kjøreveg.  
 
3.1.2  
  o_SGS1 – o_SGS3 er regulert til offentlig gang- og sykkelveg. Overflate gang- og 

sykkelveg herunder bru skal ligge på minst kote + 143.  
 
3.1.3  
  o_SVT1 – o_SVT12 er regulert til offentlig annen veggrunn – tekniske anlegg.  
 
3.1.4  

 o_SVG1 – o_SVG5 til er regulert til offentlig annen veggrunn – grøntareal. SVG6 – 
SVG9 er regulert til privat annen veggrunn – grøntareal. Det tillates skjæringer, fyllinger, 
murer og brukar innenfor formålet. Fyllinger skal sås til eller revegeteres ved hjelp av 
stedegen jord.  
 

 
3.2 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT  (§12-5 nr. 5) 
 
3.2.1.  
 LL1 – LL3 er regulert til landbruksformål.  
 
 
3.3 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

(§12-5 nr. 6) 
 
3.3.1 
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  o_V1 og V2 er regulert til bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone. 
Innenfor området skal kantsoner og bekkebunn bevares.  

 

§ 4 

BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER  
 
 
4.1  SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (§ 11-8 a)  

 
4.1.1 H310_1 er fastsatt til sikringssone for ras og skredfare. Innenfor hensynssonen tillates 

ikke tiltak før skredfaren er avklart med ingeniørgeolog.  
 
 
4.1.2 H320_1 – H320_5 fastsatt til sikringssone for flomfare.  
 

§ 5 

BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

5.1  
#1 er regulert som bestemmelsesområde – utforming. Innenfor område skal det 
etableres gang- og sykkelveibru. Eksisterende brukar i vest skal tas vare på. 
Utforming av nye brukar skal harmonere med eksisterende brukar i vest.  

 

§ 6 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
6.1 Det må foreligge godkjent teknisk plan før det kan gis rammetillatelse til byggetiltak. 

Teknisk plan skal godkjennes av fylkeskommunen.  
 
6.2 Før det kan gis brukstillatelse til tiltak skal krav til frisikt jf. pkt 2.2 være ivaretatt. 


