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§ 1 GENERELT 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål: 

 
 

I SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Kjøreveg, Gang-/sykkelveg, Annen veggrunn – tekniske anlegg, Annen veggrunn – 
grøntareal, Trasé for jernbane. 

 
II HENSYNSSONER 
 Frisiktsoner ved veg. 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 

a) Byggegrensen er 50 meter fra senterlinje fylkesveg. 
 
b) I frisiktsoner er det ikke tillatt å plassere gjenstander eller vegetasjon som er høyere 

enn 0,5 meter over vegens nivå. Parkering i frisiktsoner er ikke tillatt.  
 

c) Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Fyllinger 
skal revegeteres og behandles på tilfredsstillende måte.  

 
d) Tiltakshaver skal anlegge og ferdigstille deponi slik at de ikke blir til fare eller 

vesentlig ulempe for natur- og miljøforhold eller landbruksområde i tilgrensende 
områder.  

 
e) Riggområder er tillatt brukt til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av 

veganlegget, herunder midlertidige bygninger og anlegg, lagring mv. Når områdene 
blir tatt i bruk, skal de sikres på forsvarlig måte.  

 
f) Ved eventuelle funn av kulturminner skal arbeidet stoppes, og melding skal sendes til 

Rogaland fylkeskommune, kulturetaten.  
 

g) Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for 
det, tillates av det faste utvalget for plansaker innenfor rammen av bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven. 

 



Side 2 av 2 

h) Tiltaket skal utformes i tråd med krav til universell utforming og sikre god 
tilgjengelighet. 

 
 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2) 
 
I Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Formålet omfatter areal til kjøreveg, gang- og sykkelveg, vegkryss, broer, rekkverk, 
støttemurer og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg og bro. 
 
a) Det skal fremlegges detaljert byggeplan for overgangsbro (gang- og sykkelbro) over 
jernbane. Byggeplanen skal være i samsvar med Jernbaneverket sitt regelverk. Det må også 
fremlegges skriftlig søknad til Jernbaneverket før en eventuell bygging av overgangsbro. I 
forbindelse med byggeplan skal det fremlegges geoteknisk rapport med avbøtende tiltak.  
 
Godkjent reguleringsplan, samt byggeplan vil være grunnlag for søknad. Denne skal 
godkjennes av Jernbaneverket.  
 
b) Anlegging av trafikkområder skal utformes etter byggeplaner som detaljert viser utforming 
av veger, vegutstyr, beplantning, skråninger og murer med mer. Sammen med utarbeiding av 
byggeplaner skal det lages plan for alle nødvendige omlegginger av kabler og ledninger.  
 
II Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Formålet omfatter areal til jernbane.  
 
a) Arealet under broen tilhører Jernbaneverket.  
 
 
§ 4 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 
III Hensynssoner 
 
Formålet omfatter areal til regulerte frisiktsoner. 
 
Hensynssoner 
a) I områder som er regulert til hensynssoner er det ikke tillatt å plassere gjenstander eller 
vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over nivået på vegen. Parkering i hensynssone er ikke 
tillatt.        
 
 
 


