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§ 1 GENERELT  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.  

§ 1.0 Formål  

Planen skal legge til rette for ny E16 mellom Bærum grense – Skaret tunnel med tilhørende 

lokalvegsystem, parkeringsplass og beredskapsplass, med særlig vekt på trafikksikkerhet, 

fremkommelighet og landskapstilpasning. 

§ 1.1 Planavgrensning  

Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist innenfor planens avgrensning.  

§ 1.2 Planområdets arealformål  

Området reguleres til følgende formål, jmf. plan og bygningslovens §§ 12 – 5 og 12 - 6: 

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

- Kjøreveg, offentlig  

- Kjøreveg, felles  

- Kjøreveg under bakken (tunnel), offentlig  

- Annen veggrunn - tekniske anlegg under bakken, offentlig  

- Gang- og sykkelveg, offentlig  

- Annen veggrunn – teknisk anlegg, offentlig 

 - Annen veggrunn – grøntareal, offentlig  

- Parkeringsplass, offentlig 

- Beredskapsplass 

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

- Landbruksformål  

- Skogbruk  

Hensynssoner  

Sikrings-, støy- og faresone (PBL § 11-8 a)  



- Faresone høyspent 

Bestemmelsesområde (PBL § 12-7)  

- Midlertidig anleggsbelte/riggområde 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER  

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 2.1 Miljøoppfølging  

Ved planlegging og opparbeidelse av tiltak innen området skal det legges vekt på løsninger preget av 

helhetlig miljø- og ressurstenkning. Miljøoppfølgingsplanen (plan for ytre miljø) skal videreføres. 

Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM-planen dok.nr M-002) skal legges til grunn for byggeplan, 

utbygging og drift av veganlegget. Denne skal revideres og suppleres med alle krav som er 

framkommet fra de berørte myndigheter inkl. plan for håndtering, prøvetaking og deponering av 

masser. YM - planen skal foreligge før oppstart av anleggsarbeidet og oppdateres ved behov. 

Midlertidige tiltak og anlegg som vil berøre vassdrag må utredes tilstrekkelig ved detaljplanlegging 

med hensyn på konsekvenser for hydrauliske forhold (oppstuving, erosjon/stabilitet, vannføring, 

flomforhold) og avklares i forhold til vannressursbestemmelser og konsesjonsplikt, §8. 

§ 2.2 Terrenginngrep  

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og tilpasses i øvrig landskap.  

§ 2.3 Kulturminner  

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer automatisk 

fredete kulturminner, skal arbeide straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i 

lov om kulturminner § 8, 2. ledd. For de kulturminnene som blir direkte berørt vil det måtte søkes 

om dispensasjon fra Kulturminneloven.  

§ 2.4 Støy  

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442/2012, skal legges til grunn for 

behandling av veitrafikkstøy ved planlegging etter plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for 

gjennomføringen av planen. For driftsfasen skal tabell 3 i T-1442/2012 være gjeldende. 

Anleggsstøyen skal begrenses ihht. T1442/2012, kap.4 ”Retningslinjer for begrensning av støy fra 

bygg- og anleggsvirksomhet”. I de tilfeller hvor utendørs støynivå ved fasade overstiger 

grenseverdiene, skal det redegjøres for tilfredsstillende støyskjermet uteoppholdsareal samt et 

innendørs lydnivå som tilfredsstiller klasse C kravene i NS 8175, tabell 5.  

§ 2.5 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.  

§ 2.6 Viltgjerder  

Viltgjerder fremgår av illustrasjonsplanen. Endelig plassering i marka fastsettes i samarbeid med 

berørte fagmyndigheter. Viltgjerder skal være satt opp før vegen åpnes for trafikk.  

§ 2.6 Byggemelding  



Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som er detaljert avklart i illustrasjonsplan, er fritatt fra 

byggemelding. 

§ 2.7 Byggegrenser  

Byggegrensen langs E16 er satt til en avstand på 100 meter fra senterlinjen i nærmeste kjørebane. 

Langs fylkesveg 285 er byggegrensen satt til en avstand på 50 meter fra senterlinjen på vegen.  

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2)  

§ 3.1 Kjøreveg – offentlig, Felt oV1-oV2 

Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, holdeplasser for buss, rabatter, trafikkøyer, 

forstøtningsmurer, støyskjermer mv., detaljert avklart i illustrasjonsplan.  

Deler av felt oV2 er regulert med hensynssone, faresone høyspent jfr. §7.1. 

§ 3.2 Kjøreveg – privat, Felt fV1  

Området omfatter arealer til kjøreveg. 

§ 3.3 Kjøreveg under bakken (tunnel) - offentlig, Felt oVT1-oVT2 og oVTR1-oVTR5  

For arealer over tunnel og sikringssoner, som ikke omfattes av denne reguleringsplanen, 

opprettholdes gjeldende reguleringsplan/kommuneplan. Feltene oVT1-oVT2 omfatter volum for 

tunnel og er regulert til trafikkområde. Feltene oVTR1, oVTR2 og oVTR3 er annen veigrunn - tekniske 

anlegg; sikringssoner, havarilommer etc., i avstand fra tunnel slik det fremgår av plankart, der det 

blant annet kan utføres tetningsarbeider for tunnelen. Sikringssonene har særskilte restriksjoner til 

arealbruk på terreng. Sikringssonene har en bredde på 15 m i alle retninger rundt tunnelen. Det er 

ikke tillatt med tiltak i grunnen i sikrings-/restriksjonsområder, som f. eks. sprengning, peleramming, 

boring m.m. som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen. Feltene oVTR4 og oVTR5 er 

sikringssoner/restriksjonsområder i avstand fra tunnel slik det fremgår av plankart. Sikringssonene 

har en bredde på inntil 50 m i alle retninger rundt tunnelen. Her tillates ikke utført sprenging, boring 

i fjell, peleramming eller andre arbeider om kan medføre rystelser eller på annen måte skade tunnel 

eller tunnelinnredning. Før slike arbeider utføres må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. 

§ 3.4 Gang- /sykkelveg/fortau – offentlig, Felt oGS1 - oGS5 

Innenfor feltene oGS1 - oGS5 skal det opparbeides gang- /sykkelveier eller fortau. Veganlegget, 

inklusive forstøtningsmurer, er detaljert avklart i illustrasjonsplan. Gang- og sykkelvegen skal 

dimensjoneres med 3,5 meter bredde og 3 meter rabatt. Fortau anlegges med 2,5 meter bredde. 

Gang- og sykkelvegen og fortauet skal være belyst. Deler av felt oGS1 og oGS2 er regulert med 

hensynssone, faresone høyspent jfr. §7.1. 

§ 3.5 Annen veggrunn – teknisk anlegg – offentlig, Felt oAVTA1 – oAVTA4 

Området skal brukes til annen veggrunn – teknisk anlegg som omfatter grøfter, skjæringer, fyllinger, 

teknisk bygg, luftetårn og restarealer. Restarealer reetableres med stedegne masser.  

Innen feltet oAVTA3 tillates etablert rensebasseng for overvann. Kjøreatkomst til felt oAVTA3 skal 

skje via felt oAVG4. 

I felt oAVTA1 og oAVTA2 tillates bygget teknisk rom for tunnel. 



Deler av felt oAVTA3 er regulert med hensynssone, fasesone høyspent jfr. §7.1. 

§ 3.6 Annen veggrunn – grøntareal – offentlig, Felt  oAVG1 – oAVG14  

Området skal brukes til annen veggrunn – grøntareal som omfatter grøfter, skjæringer, fyllinger og 

restarealer. Restarealer reetableres med stedegne masser. Deler av felt oAVG3 – oAVG5 er regulert 

med hensynssone, faresone høyspent jfr. §7.1. 

§ 3.7 Parkeringsplasser – offentlig, Felt oSPA1  

Innenfor feltet oSPA1 opparbeides parkeringsplass og beredskapsplass.  

 

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL §12-5 NR.5)  

§ 4.1 Landbruksområde, Felt LAND1  

Reguleringsbestemmelser følger gjeldende kommuneplan. Området ligger i kombinasjon med 

midlertidig rigg og anleggsområde. Deler av felt LAND1 er regulert med hensynssone, faresone 

høyspent jfr. §7.1. Området er regulert med bestemmelsesområdet rigg- og anleggsområde jfr. §8.1.  

§ 4.2 Skogbruk, Felt SKOG1 - SKOG3  

Reguleringsbestemmelser følger gjeldende kommuneplan. Deler av felt SKOG3 er regulert med 

hensynssone, faresone høyspent jfr. §7.1 

§ 5 HENSYNSSONER SIKRINGS-, STØY- OG FARESONE (PBL § 12-6)  

§ 5.1 Faresone høyspent  

Fareområdet omfatter området under og rundt høyspentlinjen. Det tillates ikke noen form for 

bygningsmessig aktivitet eller øvrige tiltak innenfor dette området uten godkjenning fra linjeeier. 

Dersom høyspentlinjen legges i jordkabel faller denne hensynssonen bort.  

§ 6 BESTEMMELSESOMRÅDE (PBL § 12-7)  

§6.1 Rigg- og anleggsområde, felt #1 

Områder som er kombinert med anleggs- og riggområde kan benyttes til anleggsområde så lenge 

anleggsarbeidene på tilstøtende trafikkområder pågår. Det offentlige skal ha rådighet over arealet i 

anleggsfasen. Bestemmelsesområdet rigg- og anleggsområde opphører som dette når kommunen 

har fått melding om at anlegget eller del av dette er ferdigstilt, og det deretter er truffet vedtak om 

opphør av den midlertidige kombinasjon. Når anleggsarbeidene er utført skal arealene 

istandsettes/tilbakeføres med vegetasjon/beplantning med stedegne arter innen 1 år.  

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-10)  

§7.1 Gang- og sykkelanlegg  

Ferdigstillelse av gang- og sykkelanlegg må skje senest samtidig med ferdigstillelse av øvrig 

veianlegg.  

§7.2 Støytiltak  

Støytiltak for bolig over 55dB må ferdigstilles senest samtidig med ferdigstillelse av øvrig veianlegg. 


