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HANEBORGVEIEN UNDERGANG 
BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN - OFFENTLIG 

 

 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 01.04.16 
 
§ 2 Formål 
Området reguleres til  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 o_Kjørevei 

 o_Gang/sykkelvei 

 o_Fortau 

 o_Kombinerte samferdselsanlegg – vei, jernbane 

 Annen veigrunn - grøntareal 
 
Bestemmelsesområder  

 #5 Anlegg- og riggområde 
 
Plan som oppheves 

 Del av plan 11-3-06 oppheves 
 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
a) I område regulert til kombinerte samferdselsanlegg – vei, jernbane tillates undergang for 

kjørevei, fortau og gang-/sykkelvei under jernbanen. 
b) Tverrsnittet på kjørevei skal dimensjoneres for toveis biltrafikk. Fortau skal ha minimum 

bredde på 3,0 meter. 
c) Frihøyde over kjørevei i kulverten skal være minimum 3,5 meter.  
d) Det skal etableres fotgjengerfelt i Haneborgveien nord for jernbanen. Dagens 

fotgjengerovergang sør for kulverten i Haneborgveien skal reetableres.  
e) Det skal støpes vanntett trau i forlengelse av kulverten på begge sider av jernbanen, opp 

til kote +156,5 m. 
f) I den delen av veien som erstatter deler av Ødegårds vei slik denne er regulert i dag skal 

utformingen være lik denne. 
g) Kjørebane, fortau, sidevegger og gang/sykkelvei skal utformes med materialer av god 

kvalitet og gis en god estetisk utforming. 
h) Det skal etableres fysiske tiltak før innfarten til kulverten som i forkant gjør kjørende i 

oppmerksom på begrenset høyde i kulverten, samt fysiske tiltak som bidrar til å avdempe 
påkjørsel på kulvertkonstruksjonen. Dette skal være etablert før kulverten åpnes for 
offentlig trafikk.  
 

 
§ 4 Frisiktlinje 
I frisiktsoner tillates ikke sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm over veibane.  
 
§ 5 Bestemmelsesområder 
 #5 Anlegg- og riggområder 

a) Områdene tillates midlertidig benyttet til anleggsvirksomhet. 
b) Anleggs- og riggområder skal sikres med inngjerding og skal holdes ryddige og være 

minst mulig til sjenanse for omgivelsene.  
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c) Gangforbindelse nord for eksisterende kulvert skal ved behov sikres med midlertidig 
gang- og sykkelvei i anleggsperioden. 

d) Etter anleggsperioden skal områdene ryddes og tilbakeføres til sitt opprinnelige 
formål og tilstand eller annen avtalt utforming av tilsvarende eller bedre kvalitet. 

e) Anlegg- og riggområde bortfaller når punkt d) er gjennomført. 
 
§ 6 Støy  
For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging” (T-1442/2012), tabell 3 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som 
erstatter disse, gjeldende. 
 
For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging” (T-1442/2012), punkt 3.3, 4. ledd, punktum 1, eller senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. 
 
I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging” (T-1442/2012), tabell 4, tabell 5 og tabell 6, eller senere vedtatte forskrifter/ 
retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. 
 
§ 7 Overvannshåndtering 
Før tiltaket igangsettes skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen. 
 
§ 8 Universell utforming 
Gjeldende krav og retningslinjer for universell utforming skal legges til grunn for utforming av 
trafikkanlegg for myke trafikanter.  
 
§ 9 Anleggsperioden 

a) Masser som berøres av tiltaket og inneholder fremmede plantearter skal håndteres 
slik at spredning unngås.  

b) Det skal i anleggsperioden iverksettes tiltak for å hindre spredning av forurensninger 
til grunn og vassdrag.  

c) Eksisterende gangforbindelse langs jernbanen over eiendom med Gnr/Bnr.150/9 og 
gangforbindelse over eiendom med Gnr/Bnr. 106/199 skal sikres og være tilgjengelig 
for fotgjengere og syklister i anleggsperioden.  

d) Det skal gjøres tiltak som sikrer trafikksikker ferdsel for myke trafikanter gjennom 
eksisterende undergang i anleggsperioden.  

 
§ 10 Dokumentasjonskrav 

a) Byggeplan for tiltaket skal godkjennes av berørt veimyndighet og Jernbaneverket før 
arbeidet kan igangsettes. 

b) Det skal utarbeides plan for håndtering av fremmede plantearter i anleggsperioden.  
c) Faseplan for gjennomføring av tiltaket skal foreligge før igangsetting.  

 
 


