
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Lia boligfelt til 

Andslimoen, planident 19242011003 

 

Dato for kommunestyrets vedtak: 13.12.2012, saknr. 123/2012 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelser for det området som 

på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2 er området regulert til følgende formål: 

 

2.       SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Kjøreveg KV 

 

2.2 Fortau FT 

 

2.3 Gang-/sykkelveg GS 

 

2.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg AVT 

 

2.5 Annen veggrunn – grøntareal AVG 

 

2.6 Kollektivholdeplass KH 



 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av arealer innenfor planområdet: 

 

2.    SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Kjøreveg KV1 

Skal opparbeides som vist på plankartet med god teknisk standard og med en asfaltert 

vegbredde på 5,5 m og 0,5 m skulder. 

Fotgjengerovergangen skal markeres med hvite sebrastriper. 

 

2.2 Fortau FT 1og 2. 

Skal benyttes for av- og påstigning til bussen.  

Fortauene skal asfalteres eller påføres belegningsstein samt ledelinjer for synshemmede. 

 

2.3 Gang-/sykkelveg GS1, 2 og 3 

Skal opparbeides som vist på plankartet med 3,0 m bredde.  

Mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg skal det anlegges midtrabatt på 1,0 m hvor det 

monteres opp vegrekkverk med håndlist over. 

Kjøring på gang- og sykkelveg tillates ikke, utenom brøyting samt adkomst for 

utrykkingskjøretøy ved brann, ambulanse eller politioppdrag. 

 

2.4 Annen veggrunn- tekniske anlegg AVT1, 2 og 3 

Skal benyttes til vegskråninger og veggrøfter. 

Områdene skal maskinplaneres og tilsåes. 

Områdene skal benyttes til snølagring i et begrenset omfang, men snølagring må ikke gå ut 

over frisiktlinjene til tilstøtende adkomst- og kjøreveger. 

 

2.5 Annen veggrunn- grøntareal AVG1 til 8 

Områdene skal planeres og tilsåes og gis et parkmessig preg. 

Eksisterende vegetasjon skal bevares, men busker og kratt skal fjernes. 

Områdene skal benyttes til snølagring, men dette må ikke gå ut over frisiktlinjene til 

tilstøtende adkomst- og kjøreveger. 

 

2.6 Kollektivholdeplass KH1 og KH2 

Skal benyttes som kjøreadkomst for kollektivtrafikken (buss). 

Utkjøring fra kollektivholdeplassen skal skiltes som forkjørsveg til den kommunale vegen 

KV1. 

 

 

FELLESBESTEMMELSER 

a) Dersom det under arbeidet i området kommer fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående til 

Troms Fylkeskommune ved Kulturetaten og Sametingets kulturminneråd. 

b) Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent eller 

stadfestet, kan det ikke gjennomføres privatrettslige avtaler i området som er i strid 

med planen og dens bestemmelser.  

 


