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1. PLANENS HENSIKT 
 

Hensikten med planen er å legge til rette for bedre trafikktrygghet og økt 
fremkommelighet på strekningen for alle trafikanter. 

2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

2.1 Håndtering av overvann fra veianlegget 
2.1.1 Overvann fra offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal tilknyttes det 

offentlige overvannssystemet. Time kommunes VA-norm skal følges. 

2.1 Terrenghåndtering (§ 12-7 nr. 4) 
2.1.1 Terrenghåndtering skal skje mest mulig skånsomt.  
2.1.2 Skjæringer, fyllinger og andre berørte areal skal tilpasses omkringliggende terreng. 

2.2 Særlig støyende arbeid 
Særlig støyende arbeid, over normal trafikkstøy, skal ikke utføres i hekkesesongen fra 
15. april til 15. september. 

2.3 Vern av kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeid i planområdet støtes på automatisk fredede kultur-
minner, skal arbeid som påverker kulturminnet stanses, området sikres og kulturvern-
myndighetene varsles i samsvar med lov om kulturminne § 8. 

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
3.1.1 Annen veigrunn - Tekniske anlegg (SVT) 

Det tillates etablering av gjerder/rekkverk, murer, kantsteinsrabatter og andre tekniske 
installasjoner i tilknyting til veianlegget. 

3.1.2 Annen veigrunn - Grønt (SVG) 
3.1.2.1 Arealet skal tilsåes eller beplantes.  
3.1.2.2 Det tillates etablering av gjerder/ rekkverk/ støttemur og andre tekniske installasjoner 

i tilknyting til veianlegget. 
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4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  
4.1.1 Sikringssone (H140) 
4.1.1.1 I frisiktsoner skal det være fri sikt mellom 0,5 m og 3,0 m over tilstøtende veiers nivå. 
4.1.1.2 Det skal ikke oppføres konstruksjoner som hindrer sikt; enkeltstående, høystammede 

trær kan tillates. 

5. BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-7 nr 1-14) 
 

5.1 Bestemmelsesområder (#1 - #2 - #3) 
5.1.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (§12-7 nr 1) 
5.1.1.1 I anleggsperioden tillates det mellomlagring av masser, materiell, maskiner og utstyr. 
5.1.1.2 Områdene oppheves når anleggsperioden er avsluttet.  
5.1.1.3 Områdene som er benyttet skal tilbakeføres til opprinnelig formål og på en hensikts-

messig måte til opprinnelig tilstand senest seks måneder etter at anlegget står ferdig. 
5.1.1.4 Det skal lages en rigg- og marksikringsplan som beskriver hvordan vegetasjon, 

inkludert kantsoner, og terreng i anleggsfasen skal sikres. Areal/ kantsoner som ikke 
skal røres i anleggsfasen, skal merkes tydelig slik at de ikke blir skadet i anleggs-
perioden. Planen skal vise hvordan man skal hindre avrenning av finstoffer og 
eventuell annen forurensning til bekken under anleggsperioden. 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

6.1 Ved ferdigstillelse av anleggsarbeid 
6.1.1 Terrenghåndtering skal ferdigstilles samtidig med resten av tiltaket.  
6.1.2 Såing og planting skal skje i løpet av våren til og med september. Det skal sikres 

optimale forhold slik at plantene rekker å rote seg før vinteren. 
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