Reguleringsbestemmelser for gang- og sykkelveg mellom
Klampenborg og Leikvoll.

§ 1 Hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs
fv.120 på strekningen mellom Klampenborg i Gjerdrum kommune og Leikvoll i Skedsmo
kommune.

§ 2 Fellesbestemmelser
2.1
Eierform
For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankart med henholdsvis f_ og o_ .
2.2
Støy
Nødvendige støytiltak i forbindelse med vegbyggingen skal være i samsvar med gjeldende
bestemmelser for grenseverdier, jf. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016.
2.3
Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978
nr. 50, §8.
2.4
Miljøoppfølging
Plan for ytre miljø (YM-plan) skal utarbeides tidlig i byggeplanfasen, i samarbeid med berørte
myndigheter. YM-planen skal beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, lov- og
forskriftskrav, risiko, samt forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen.
Aktuelle forhold som skal innarbeides og ivaretas er:
- Ivaretakelse av matjord
- Tiltak mot spredning av fremmede arter i anleggsperioden
- Tiltak for å sikre god revegetering av anleggsbelte
- Hindre spredning av forurensede masser etter prøvetaking av veggrøfter
- Forurensing til jord og vann, støv og støy i anleggsfasen
Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør også omtales i YM-planen. Planen skal
foreligge før anleggsstart, men kan revideres senere ved behov.
2.5
Landskap og terrengutforming
Skråningsutslag og terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte og gis en naturlig
overgang mot eksisterende terreng. Motfyllinger skal ha en landskapelig tilpasning til
eksisterende terreng, med masser av frøbank fra stedet (naturlig revegetering).
Terrengutforming skal utføres i henhold til geotekniske anbefalinger.
2.6
Universell utforming
Nye tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming i
henhold til Statens vegvesens håndbok V129.

2.7
Naturmangfold
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplanting av arealer.
Tiltransporterte masser skal kontrolleres/kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant
av tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre
spredning ved masseforflytning iverksettes.
2.8
Geotekniske og geologiske forhold
Alle arbeider innenfor planområdet skal utføres iht. anbefalinger i rapport:
«RIG-RAP-02», Geoteknisk rapport- stabilitetsberegninger og tiltak, utarbeidet av Sweco
Norge AS, datert X.X, eller nyere versjon av denne.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, Nr.2)
3.1
Generelt
Innenfor hovedformålet tillates interne justeringer, +/- 0,3 meter, mellom underformål for
teknisk og/eller økonomisk optimalisering av løsninger. Justeringer må bl.a. ivareta hensyn til
trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.
3.2
Veg (SV)
Veg, SV er privat kjøreveg.
Veg, f_SV1 er felles avkjørsel for gnr./bnr. 55/1 og 55/16.
Veg, f_SV2 er felles avkjørsel for gnr./bnr. 32/2, 32/3, 32/5, 32/9, 32/29, 32/30 m.fl.
Veg, f_SV3 er felles avkjørsel for gnr./bnr. 32/14, 32/21, 32/22, 32/28.
Veg, f_SV4 er felles avkjørsel for gnr./bnr. 30/6, 30/16-30/21, 30/23, 31/2 m.fl.
3.3
Kjøreveg (SKV)
Kjøreveg, SKV, skal være offentlig.
3.4
Gang-/sykkelveg (SGS)
Gang- og sykkelveg, SGS, skal være offentlig.
3.5
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Annen veggrunn – grøntareal skal være offentlig. Innenfor arealet tillates vegetasjon, murer,
skråningsutslag, sikringstiltak, tekniske installasjoner, bekk i rør m.m. Kulverter og rør kan
rehabiliteres og forlenges, og bekk tillates lagt i rør i korte strekk der det er helt nødvendig av
hensyn til gang- og sykkelvegens stabilitet.
3.6
Kollektivholdeplass (SKH)
Kollektivholdeplass, SKH, skal være offentlig.

§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
§ 4.1 LNFR (L)
LNFR (L) omfatter deler av areal avsatt til LNFR. Bestemmelser i følgende plan videreføres
for areal avsatt til LNFR (L):
Felt
L1
L2

PlanID
2015-2026
KP2012-2024

Plannavn
Kommuneplan 2015-2026 Skedsmo kommune
Kommuneplan 2012-2024 Gjerdrum kommune

§ 4.2 LNFR, Spredt boligbebyggelse (LSB)
LNFR (LSB) omfatter deler av areal avsatt til LNFR spredt boligbebyggelse. Bestemmelser i
følgende plan videreføres:
Felt
LSB

PlanID
KP2012-2024

Plannavn
Kommuneplan 2012-2024 Gjerdrum kommune

§ 5 Bestemmelsesområde PBL § 12-7
5.1
Midlertidig anlegg- og riggområde (MAR)
Innenfor arealet kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av
planlagte tiltak, herunder anleggsveger, lagerplass, mellomlagring av masser, sortering av
masser, opparbeidelse/utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye
overvannsledninger.
Områdene skal benyttes skånsomt i forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.
Områdene skal i størst mulig grad settes i stand i tråd med reguleringsplan, slik de var før
inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. YM-planen som utarbeides i
byggeplanfasen vil være rettledende for tilbakeføringen av områdene.
Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører de midlertidige bestemmelsesområdene.
5.2
Midlertidig anlegg- og riggområde (RIGG)
Innenfor areal kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av
planlagte tiltak, herunder riggplass, lagerplass, oppstilling av maskiner, brakkerigg etc.
Områdene skal benyttes skånsomt i forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.
Områdene skal i størst mulig grad settes i stand i tråd med reguleringsplan, slik de var før
inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. YM-planen som utarbeides i
byggeplanfasen vil være rettledende for tilbakeføringen av områdene.
Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører de midlertidige bestemmelsesområdene.

§ 6 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10
6.1
Det skal etableres ny avkjørsel, f_SV3 til gnr./bnr. 32/28 før eksisterende avkjørsel fra
fv. 120 stenges.
6.2

Byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen før tillatelse til tiltak gis.

