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1 Planens hensikt 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av ny 

hovedvei til boligområder i Hallenskog. 

2 Vilkår for gjennomføring 

2.1 Rekkefølgekrav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 11) 

2.1.1 Før rammetillatelse gis skal plan for gjennomføring av anleggsperioden, 
riggplan og sikring av myke trafikanter foreligge. 

2.1.2 Før rammetillatelse gis skal det dokumenteres i en miljøoppfølgingsplan 
hvordan aktuelle miljømål skal ivaretas gjennom detaljprosjektering og 
byggeprosess. 

2.1.3 Før rammetillatelse gis skal plan for støyskjerming foreligge. 

2.1.4 Før igangsettingstillatelse gis skal plan for overvannshåndtering foreligge, 
herunder gjennomføring av flomberegning og vurdering av aktuelle 
flomsikringstiltak. 

2.1.5 Før igangsettingstillatelse gis skal geotekniske undersøkelser for å vurdere 
stabilitet av skråninger og støttemurer være gjennomført. 

2.1.6 Før igangsettingstillatelse gis skal geotekniske undersøkelser av 
fjellskjæringer og vegens sideterreng for vurdering av nødvendige 
rassikringstiltak være gjennomført. 

2.1.7 Før igangsettingstillatelse gis skal dokumentasjon som viser godkjente 
støytiltak foreligge. 

2.1.8 Før igangsettingstillatelse gis skal godkjent utomhusplan foreligge. 

2.1.9 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal frisiktsone for vei være 
opparbeidet slik at det ved kryss og avkjørsler mellom frisiktlinje og 
veiformål skal være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers 
planum. 

2.1.10 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal nødvendige anlegg for 
overvannshåndtering være gjennomført. 

2.1.11 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal støyskjermingstiltak være 
gjennomført. 
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2.1.12 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal nødvendige rassikringstiltak og 
tiltak for å sikre stabilitet av skråninger og støttemurer være gjennomført. 

2.1.13 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal veibelysning ihht. godkjent 
plan være gjennomført. 

2.1.14 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal utomhusarealer være ferdig 
opparbeidet og istandsatt i tråd med godkjent plan. 

2.1.15 Før ferdigattest/brukstillatelse kan gis skal regulert gang-/sykkelvei fra 
nytt kryss Hallenåsen/Underlandsveien til Heggedal stasjon være 
opparbeidet i henhold til reguleringsplan for Spikkestadbanen sør for 
Heggedal, vedtatt 10.11.2015. 

2.2 Dokumentasjonskrav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 12) 

2.2.1 Planlagte støyskjermingstiltak skal inngå i byggesøknaden og inneholde en 
estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende omfang, 
materialbruk og fargevalg. 

2.2.2 Støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av nødvendige 
tiltak inngår skal inngå i byggesøknaden. 

2.2.3 Utomhusplan skal inngå i byggesøknaden. Planen skal vise eksisterende og 
framtidig terreng, skjæringer og fyllinger, støttemurer, eksisterende 
vegetasjon og markdekke som tenkes bevart, avkjørsler og frisiktsone, 
trafikkskilting, beplantning, og eventuelle installasjoner. Belysning av 
trafikkområder som er åpne for alminnelig ferdsel, skal inngå i 
utomhusplan. Både belysning, armaturer og stolper skal tilpasses miljø og 
fargesetting. 

2.2.4 Før rammetillatelse gis skal det foreligge plan for gjennomføring av 
anleggsperioden, riggplan og sikring av myke trafikanter. 

2.2.5 Plan for bruk av midlertidig anleggsbelte skal inngå i byggesøknaden. 
Inngrep i anleggsbeltet skal tilstrebes så små som mulig. 
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2.2.6 Før rammetillatelse for tiltak gis skal det dokumenteres i en 
miljøoppfølgingsplan hvordan aktuelle sikkerhets- og miljømål skal 
ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosessen. 
Miljøoppfølgingsplanen skal bl.a. redegjøre for massebalanse og 
massetransport, tiltak for å unngå fremmede arter, tiltak for å hindre 
forurensning til grunnen, dokumentasjon av grunnundersøkelser og tiltak 
for å hindre masseforflytninger og tilfredsstillende stabilitet og bæreevne, 
tiltak for å hindre flom og rasfare – herunder snøras, jord- og steinras mv. 

3 Andre fellesbestemmelser 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 

3.1 Estetiske krav 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 2) 

3.1.1 Støttemurer skal utformes iht. plan godkjent av kommunen ifm. 
byggesøknad. Muren skal ha fallende lengder, og forblendes med 
naturstein, fortrinnsvis i granitt. 

3.1.2 Planlagte støyskjermingstiltak skal tilpasses omgivelsene med hensyn til 
omfang, materialbruk og fargevalg. 

3.1.3 Belysning, armaturer og stolper skal tilpasses miljø og fargesetting. 

3.2 Støygrenser 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 4) 

3.2.1 Støynivåer må ikke overstige laveste verdier i de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer. 

3.2.2 Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og 
utenfor rom til støyfølsom bruk. 

3.2.3 Utenfor soverom skal maksimalnivå i nattperioden (23-07) ikke overstige 
L5AF 70 dB. 

3.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet påtreffes automatisk fredete kulturminner 

utover registrerte og frigitte funn, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 

kulturminnemyndighetene skal varsles. 

4 Generelle bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

4.1 Offentlige formål 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 14) 

 

Der ikke annet framkommer skal samferdselsanlegg innenfor planområdet være 
offentlige. 
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4.2 Skilt 

(plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 1) 

 

Skilt er kun tillatt innenfor rammer gitt i den kommunale skiltvedtekten / 

bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

5 Spesielle bestemmelser til det enkelte arealformål 

 

5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

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

5.1.2 Regulert annen veggrunn skal beplantes som del av veianlegget. 

5.1.3 Områdene benevnt FA1 og FA2, skal nyttes til felles adkomst for de 
eiendommene som grenser mot dem. 

5.1.4 Veibelysning skal være iht. veibelysningsnormal for Asker. 

6 Grønnstruktur 

6.1  

Terrenginngrep som endrer områdets karakter er ikke tillatt, herunder lagring, 
tilrigging og massedeponering. Området skal istandsettes som før, dersom det 

benyttes til midlertidig anleggsområde. 

7 Landbruks-, natur og friluftsområder 

7.1 Naturvern 

7.1.1 Terrenginngrep og inngrep i vegetasjonen i naturvernområdet er ikke 
tillatt, herunder lagring, tilrigging og massedeponering. 

7.1.2 Dersom terreng og/eller vegetasjon som er forutsatt bevart skades eller 
fjernes ulovlig, kan bygningsrådet gi pålegg om istandsetting av terreng 
og/eller gjenplanting av vegetasjon. 

7.2 Landbruksformål 

Ved alle tiltak som krever tillatelse/melding etter plan- og bygningsloven i 

landbruksområdene, skal det tas hensyn til kulturlandskapet. Det skal tilstrebes 
minst mulig inngrep ved bruk som anleggsområde. 

 

 


