
1 KART OG BESTEMMELSER 

 

Nasjonal arealplan-ID: 0214_305 

Hensikt med planen: 

Planen skal legge til rette for en separat sykkelveg med fortau langs fv.152 Drøbakveien på 

strekningen Meierikrysset - Ås sentrum. 

 

§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist på plankartet merket 0214_305, tegningsnummer 1, datert 22.06.2016. 

§ 2 Arealformål i reguleringsplanen PBL § 12-5 

Området reguleres til:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2. ledd nr. 1) 
 

 B – Boligbebyggelse (1110) 

 OP- Offenttlig eller privat tjenesteyting 

 o_OP – Annen offentlig eller privat tjenesteyting (1169) 
 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2) 

  

 o_KV1-5  – Kjøreveg (2011) 

 o_F – Fortau (2012) 

 o_GS1-9 – Gang- og sykkelveg (2015) 

 o_GG – Gangveg/gangareal/gågate (2016) 

 o_S – Sykkelveg/-felt (2017) 

 o_AVG  – Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

 o_Leskur – Leskur/plattformtak (2026) 

 o_KH – Kollektivholdeplass (2073) 
 

 
Grønnstruktur (PBL § 12–5 nr. 3) 

 

 G – Grønnstruktur (3001) 

 o_Park – Park (3050) 
 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12–5 nr. 5) 
 

 LL – Landbruksformål (5110) 
 
 

 



§ 3 Utforming PBL § 12-7 nr. 1 

Prinsipper for det som skal bygges, visuell utforming og detaljering av planforslaget vises på 

illustrasjonsplanene O-001-005, datert 08.12.2016. 

§ 4 Midlertidig rigg- og anleggsområde PBL § 12-7 nr. 1 

Midlertidig anleggsområde/riggområde, tillates brukt til gjennomføring av veganlegget. Arealer 

benyttet som anleggsområde/riggområde skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand/formål. 

Senest ett år etter bruk av midlertidig anleggsområde/riggområde er opphørt, skal kommunen 

varsles om dette. 

Ved ferdigstilt veganlegg trer den gjeldende regulering for dette området i kraft. 

§ 5 Støy PBL § 12-7 nr. 3 

Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2016) og veileder 

M128 til retningslinjen, eller senere vedtatte forskrifter eller retningslinjer som erstatter denne, skal 

legges til grunn i planområdet.  

Lokale støyskjermingstiltak skal vurderes for følgende eiendom(mer):                                        

GNR/BNR 42/77, Skogveien 44, 1430 Ås 

 

Teknisk vurdering av eksisterende støyskjerm skal gjennomføres for følgede eiendom(mer): 

GNR/BNR 42/91, Skogveien 42, 1430 Ås 

 

§ 7 Universell utforming – tilgjengelighet for alle PBL § 12-7 nr. 4 

Anlegget skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 

§ 8 Hensynssone i reguleringsplanen PBL § 12-6 

- Bevaring naturmiljø (560) H560_1-2 
- Bevaring kulturmiljø (570) H570 
- Frisikt (140) H140 

 
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktsonen kan det ikke etableres sikthinder over 
0,5 meter over tilstøtende vegers plan. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan tillates.  
 


