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Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 6. mai 2020 i medhold av  

plan- og bygningslovens §§ 12-12.  

        Asker kommune,  

        For kommunedirektøren 

        Marte H. Lie 

 

PLANBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR NY ADKOMSTVEG TIL 

ØVRE HALLENSKOG -  ASKER 

 

Plankart datert 26.03.2020 

Reguleringsbestemmelser datert 26-03.2020 

 

 

§ 1 Hensikt (pbl. 12 - 7 nr. 1)  

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for ut bygging av ny hovedveg til 

boligområder i Hallenskog. 

 

§ 2 Arealformål og hensynssoner (pbl. § 12 -7 nr. 1)  

I planen er det regulert områder for følgende formål:  

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

 kjøreveg (o_S KV, f_SKV) 

 gang-  og sykkelveg (o_SGS, f _SGS)   

 annen veggrunn grøntareal (o_SVG).  

Grønnstruktur  

 naturområde (GN)  

Landbruks, natur og friluftsformål  

 LNF- areal (L)  

Hensynssoner  

 flomfare (H320)  

 bevaring naturmiljø (H560) 

Bestemmelsesområder  

 midlertidig bygge- og anleggsområde (#) 

 

§ 3 Forholdet til andre planer mm. (pbl. §§ 12 -7 jf. 1 -5)  

Planbestemmelsene utfyller kommuneplanens bestemmelser, plan - og 

bygningsloven og andre gjeldende lovverk, retningslinjer mv. som forvaltes av andre 

myndigheter. Om ikke annet er spesifikt angitt, gjelder kommuneplanens 

bestemmelser for hele området. 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK 

§ 4 Før rammetillatelse (pbl. § 12 - 7 nr. 10)  

Før det kan gis rammetillatelse skal: 

 alle arealer som blir berørt innenfor planområdet være sikret rett til erverv/bruk  

 grunnundersøkelser være gjennomført  



 flom fare og ev. behov for avbøtende tiltak være kartlagt  

 plan for bygge- og anleggsfasen foreligge 

 plan for å sikre matjordlaget, samt forhindre spredning av fremmede arter og 

planteskadegjørere foreligge 

 støyfaglig utredning foreligge 

 plan for overvannshåndtering innenfor planområdet foreligge 

 redegjørelse for hvordan vann som ledes ut i vassdraget renses foreligge 

 miljøoppfølgingsplan foreligge 

 utomhusplan foreligge 

 

 

§ 5 Før igangsettingstillatelse (pbl. § 12-7 nr. 10)  

Før det kan gis igangsettingstillatelse, skal det foreligge dokumentasjon på at 

matjordlaget er flyttet til andre dyrkbare eller dyrkede arealer. 

 

§ 6 Før ferdigattest (pbl. § 12-7 nr. 10)  

Før det kan gis ferdigattest for o _SKV1, skal:  

 o_SGS1-2 være opparbeidet  

 o_SVG1-5 være opparbeidet  

 f_SKV1-2 være opparbeidet  

 f_SGS2v ære opparbeidet  

 ny adkomst til gnr. 12 bnr. 73 være opparbeidet  

 nødvendige anlegg for overvannshåndtering være gjennomført  

 støyskjermingstiltak være gjennomført  

 nødvendige rassikringstiltak og tiltak for å sikre stabilitet av skråninger og 

støttemurer være gjennomført  

 støttemurer være opparbeidet.  

 vegbelysning være opparbeidet. 

 

FELLESBESTEMMELSER 

 

§ 7 Støy (pbl. § 12 - 7 nr. 1, 3 og 12)  

Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T- 1 4 42/201 6) eller senere retningslinje som erstatter denne. 

Ved etablering av nye støyfølsomme bruksformål og nye støykilder, skal 

grenseverdiene i tabell 3 i T- 1 4 42 ivaretas. 

 

Det skal gjennomføres en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse 

av nødvendige støyskjermings tiltak inngår. Utredningen skal gjennomføres av 

fagkyndig. 

 

Planlagte støyskjermingstiltak skal inngå i byggesøknaden og inneholde en estetisk 

vurdering av forholdet til omgivelsene når det gjelder omfang, materialbruk og 

fargevalg. 

 

§ 8 Grunnundersøkelser (pbl. § 12 - 7 nr. 12)  



Det skal gjennomføres grunnundersøkelser som vurderer stabiliteten av skråninger 

og støttemurer, fjellskjæringer og vegens sideterreng, samt beskrivelse av 

nødvendige sikringstiltak. Undersøkelsen skal gjennomføres av fagkyndig. 

 

Undersøkelsen skal beskrive tiltak for å hindre masseforflytninger og sikre 

tilfredsstillende stabilitet og bæreevne, samt tiltak for å hindre flom og rasfare - 

herunder snøras mv. 

 

§ 9 Overvann (pbl. § 12 - 7 nr. 1 og 4)  

Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet, og ledes frem til nærmeste 

vassdrag. Overvannet skal håndteres i åpne løsninger og infiltreres i grunnen. 

Overvann som ledes til vassdrag skal ha god vannkvalitet. 

 

Det skal lages en redegjørelse for hvordan vannet som ledes ut i vassdrag renses. 

Redegjørelsen må beskrive risiko for forurenset overvann samt redegjøre for 

avbøtende tiltak før vannet ledes ut i vassdrag. Det tillates ikke ført overvann inn på 

kommunens ledningsnett, heller ikke i anleggsfasen. 

Det skal dokumenteres at planlagt overvannsløsning for tiltaket ikke medfører 

endring i avrenning mot jernbanen eller vil belaste jernbanens dreneringsanlegg. 

 

§ 10 Matjord (pbl. § 12 - 7 nr. 2 og 6)  

Matjord skal tas vare på og forflyttes til andre dyrkbare og dyrkede arealer slik at den 

fortsatt kan utnyttes til matproduksjon. 

 

Det er krav til at plantehelsestatus på eiendommen må sjekkes før jordflytting kan 

foretas. Dersom kommunen eller Mattilsynet ikke kjenner til statusen på 

eiendommen, må det vurderes om det skal tas jord - eller planteprøver av området. 

 

§ 11 Frisikt (pbl. § 12 - 7 nr.1 og 4)  

Frisiktlinjene er vist i plankartet. Det skal ikke plasseres konstruksjoner eller 

beplantning som kan være til hinder for sikt. 

 

§ 12 Skilt (pbl. § 12 - 7 nr.1)  

Skilt er kun tillatt innenfor rammer gitt i kommunale skiltvedtak / bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel. 

 

§ 13 Støttemurer (pbl. § 12 - 7 nr.1)  

Støttemurer skal ha fallende lengder, og forblendes med naturstein, fortrinnsvis i 

granitt. 

 

§ 14 Kulturminner (pbl. § 12 - 7 nr.6)  

Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og regional kulturminnemyndighet varsles, jf. 

kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

 

 



§ 15 Miljøoppfølgingsplan (pbl. § 12 -7 nr.3 og 4) 

Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tråd med NS 3466 som skal redegjøre 

for:  

 hvordan aktuelle miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og 

byggeprosess  

 aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak  

 hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden  

 håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden  

 massebalanse  

 massetransport avfallshåndtering  

 tiltak for å unngå fremmede arter  

 tiltak for å hindre forurensning i grunnen 

 

§ 16 Utomhusplan (pbl. § 12 - 7 nr.4)  

Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1: 200. Utomhusplanen skal vise:  

 koter med eksisterende og prosjektert terreng  

 stigningsforhold, terrengplanering, skjæringer og fyllinger  

 plassering av tekniske installasjoner, støttemurer, støyskjermer og belysning  

 avkjørsler, frisiktlinjer og trafikkskilting  

 eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas  

 ny beplantning  

 overvannstiltak 

 

§ 17 Plan for bygge - og anleggsfasen (pbl. § 1 -7 nr. 12)  

Det skal utarbeides en plan for bygge-  og anleggsfasen. Planen skal:  

 redegjøre for rigg - og anleggsområder. 

 redegjøre for renhold og støvdemping på og i tilknytning til byggeområdet. 

 redegjøre for driftstider og tiltak for å sikre tilfredsstillende støyforhold i 

forbindelse med støyende aktivitet, i tråd med T- 1 4 42  

 vise trafikkavvikling i anleggsfasen med alternative kjøreruter for både 

anleggs-, landbruks - og boligtrafikk redegjøre for trafikksikkerheten for 

gående og syklende, inklusive skoleveg, og beskrive eventuelle avbøtende 

tiltak 

 redegjøre for massetransport og mellomlagring av masse  

 vise utslippskrav (støy, avgasser) for maskiner, kjøretøy og utstyr  

 vise parkering i tilknytning til byggeplassen 

 

SAMFERDSELASNLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

§ 18 Veg-  og gatenorm (pbl. § 12 - 7 nr. 1 og 4)  

Alle kommunale og private veganlegg skal opparbeides i tråd med kommunens til 

enhver tid gjeldende veg-  og gatenorm, med unntak av det som særskilt følger av 

denne planen. 



 

§ 19 Adkomst (pbl. § 12 - 7 nr.7)  

Enkelttomter skal ikke ha direkte adkomst til ny Hallenskogvei, der annen adkomst er 

mulig. 

 

§ 20 Offentlige og felles veganlegg (pbl. § 12 -7 nr.14)  

Alle veganlegg som fremkommer i plankartet skal være offentlige, med unntak av 

f_SKV1-2 og f_SGS2.  Dette gjelder kjøreveger, ga ng-  og sykkelveger og annen 

veggrunn. 

 

§ 21 Kjøreveg, o _SKV1 og f_SKV1 - 2 (pbl. § 12 -7 nr. 14)  

f_SKV1 skal være felles for eiendommer i Solfjellveien og f_SKV2 skal være felles for 

eiendommer i Hallenåsen terrasse og Rødbekkveien.  

 

§ 22 Annen veggrunn grøntareal, o_SVG1-5 (pbl. § 12 - 7 nr.1)  

Innenfor områdene tillates tekniske installasjoner knyttet til drift av veganleggene 

oppført, i tråd med forskrift om ledninger i offentlig veg. Installasjoner skal ikke være i 

konflikt med nødvendig frisikt. 

 

Det tillates at vann - og avløpsrør legges i grunnen. 

 

Alle områder skal tilsås eller tilplantes. 

 

Innenfor o_SVG4 kan det etableres kjørbar adkomst til gnr. 12 bnr. 73. I den 

forbindelse tillates det etablert støttemur for å hindre utglidning av masse mot 

eiendommen. 

 

§ 23 Tekniske anlegg (pbl. § 12 - 7 nr. 1) 

Tekniske anlegg som skal overtas av Asker kommune skal prosjekteres, utføres og 

overtas iht. kommunens overtakelsesprosedyre. 

 

Der hvor vann - og avløpsanlegg skal etableres i/ved veganlegg, skal opparbeidelsen 

skje samtidig med etablering av veganlegget. 

 

HENSYNSSONER 

 

§ 24 Flomfare, H320_ 1 (pbl. § 12 - 7 nr. 1 og 12)  

Det skal gjennomføres undersøkelse av flomfaren, som også beskriver hvilke 

sikringstiltak som kan være tilstrekkelig avbøtende. Undersøkelsen skal 

gjennomføres av en flomfagkyndig. 

 

Innenfor hensynssonen skal det sikres tilstrekkelig dimensjonering av 

rørgjennomføringer. I tillegg skal nye stikkrenner eller kulverter ha en 

vassdragsteknisk god utforming for å unngå erosjon og masselagring. 

 

§ 25 Bevaring naturmiljø, H560 (pbl. § 12 -7 nr. 6) 



Innenfor hensynssonen skal naturområder og naturtyper sikres. Vegetasjon skal 

bevares. 

  

Tiltak i området tillates kun etter en skjøtselsplan som er utarbeidet av en fagkyndig 

biolog. 

 

Trær og øvrig vegetasjon innenfor hensynssonene skal bevares intakt uten hogst av 

trær (inklusive vedhogst) eller andre tekniske inngrep i terreng, for eksempel i form 

av graving eller sprengning. Unødvendig hogst må unngås, og grove trær og død ved 

må i særdeleshet bevares. Rydding av trær som faller over stier og veger kan 

gjennomføres. 

 

BESTEMMELSESOMRÅRDE  

 

§ 26 Midlertidig bygge - og anleggsområde, # 6 og 8- 1 0 (pbl. § 12 -7 nr. 1)  

Områdene kan benyttes som midlertidig bygge-  og anleggsområde for 

gjennomføring av planen. For bygge-  og anleggsområder som ligg er i LNF- 

områder, skal det tilstrebes minst mulig inngrep i kulturlandskapet. 

 

De midlertidige bygge-  og anleggsområdene opphører og skal settes i stand når 

nødvendige tiltak er gjennomført. Områdene opphører senest innen 20 år. 


