
  

  

REGULERINGSPLAN FOR  

FV. 216 SKAUGBORINGEN HOLDEPLASS OG LANGSETHGUTUA 

I LILLEHAMMER KOMMUNE 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

 

Plan ID: 2016p032e16 

Reguleringsbestemmelser sist revidert: 16. januar 2017  

Tilhørende plankart sist revidert: 16. januar 2017     

Godkjent av kommunestyret: 
 

 

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Reguleringsbestemmelser 

gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

 

Planen erstatter deler av: Reguleringsplan for Holteskogen, stadfestet 10.08.1973 og 

Reguleringsplan for Midtre Langseth, stadfestet 06.04.1966. 

 

Innenfor området er arealet regulert til disse arealformål, hensynssoner og 

bestemmelsesområde, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7: 

 

PBL § 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse 

 

PBL § 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg  

- Gang- og sykkelveg  

- Kollektivholdeplass  

- Annen veggrunn – grøntareal  

- Annen veggrunn – teknisk 

 

PBL § 12-5 nr. 3 Grøntstruktur 

- Friområde 

 

PBL § 12-6 Hensynssoner 

- Faresone – høyspenningsanlegg 

 

PBL § 12-7 Bestemmelsesområde 

- Midlertidig anleggsområde 

 

 

1. FELLESBESTEMMELSER 

1.1 Støy 

For boliger der støyberegninger viser støynivå høyere enn 65 dB ved fasade utenfor rom med 

støyfølsom bruksformål eller på uteoppholdsareal, skal tiltak iverksettes jf. statlig retningslinje 

for støy i arealplanlegging (T – 1442/2016). Aktuelle boliger skal støyskjermes slik at 

støynivået blir 55 dB på uteoppholdsareal og utenfor rom med støyfølsom bruksformål. Evt. 

støytiltak skal være utført senest samtidig med ferdigstilling av anlegget. 

 



  

  

1.2 Byggegrenser 

Byggegrense langs fv. 216 Messenlivegen er 20 m jf. tilgrensende reguleringsplaner. 

 

1.3 Overvannshåndtering 

Løsning for overvann skal tilpasses ny sitasjon, og er vist på tekniske tegninger. 

 

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (o_SKV) 

SKV1 er regulert til offentlig veg.  

 

2.2 Gang- og sykkelveg (o_SGS1, 2 og 3)    

Gang- og sykkelveg er offentlig areal, og skal også fungere som plattform for 

kollektivholdeplassene. Nødvendig bruk av utstyr for vedlikehold av gang- og sykkelveger og 

eksisterende trafo tillates brukt på området. 

 

Det er tillatt å kjøre fra Langsethgutua på areal satt av til o_SGS1 for atkomst til gnr/bnr 

65/76.  

 

Det er tillatt å kjøre på areal satt av til o_SVG3 for renovasjonsbil og atkomst til gnr/bnr 65/81 

for det formålet eiendommen blir brukt til i dag (lagervirksomhet). 

 

2.3 Kollektivholdplass (o_SKH1 og 2)  

Arealet er offentlig og skal benyttes til kollektivholdeplass. Teknisk plan skal legges til grunn 

for utformingen og holdeplassen skal være universelt utformet jf. krav i Statens vegvesens 

Håndbok N100. Det skal være kässelstein langs det som er bussenes oppstillingslengde. 

 

2.4 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

Arealet er offentlig. Området omfatter fyllinger, skjæringer og grøfter og mur. Fylling mot 

gnr/bnr 65/90 skal revegeteres.  

 

2.5 Annen veggrunn - teknisk (SVT) 

Arealet er offentlig. Området omfatter fyllinger, grøfter og mur. Det kan settes opp støyskjerm 

på betongrekkverk innenfor areal satt av til SVT. Statens vegvesen fraskriver seg ansvar for 

vedlikehold og påregnelige skader på ev. støyskjerm som skyldes beliggenhet inntil vei. 

Skjermen kan være maksimalt 2 m høy. 

 

3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1 Friområde 

Arealet er offentlig. Innenfor området tillates etablert nødvendige skjæringer, fyllinger og 

grøfter for fremføring av gang- og sykkelveg, samt nødvendig bruk av utstyr for bygging, drift 

og vedlikehold av denne.  

 

4. HENSYNSSONER 

4.1 Faresone – høyspentanlegg 

Området viser høyspentlinje i bakken med sikringssone. Området omfatter eksisterende trafo 

på gnr/bnr 64/27. 

 

 

 



  

  

5. BESTEMMELSESOMRÅDE 

5.1 Midlertidig anleggsområde 

Områdene skal benyttes til lagring av masser i anleggsperioden. Eksisterende vegetasjon skal 

tas vare på der dette ikke er til hinder for gjennomføring av gang- og sykkelveg, og toppsjiktet 

av jorda lagres og tilbakeføres der dette er mulig terrengmessig. Etter at anlegget er ferdig, 

opphører midlertidig reguleringsformål, områdene skal ryddes og istandsettes og formålet går 

over til formål som vist i planen (bolig og friområde). 

 

6. Avkjørsel  

Avkjørsler vist med pilsymbol på plankartet er atkomst til eiendommene gnr/bnr 65/76 og 

65/81.  

 

7. Frisikt 

Frisiktlinjer er vist med linjesymbol på plankartet. Frisiktlinje i avkjørsel mot gang- og 

sykkelvei er 3 x 35 m målt fra kant gang- og sykkelveg. Frisiktlinje i avkjørsel mellom 

Langsethgutua og fv. 216 Messenlivegen er 4 x 70 m. Frisiktlinje for gående i fotgjengerfelt er 

2 x 55 m. Frisiktsoner skal være fri for sikthinder med en høyde på 0,5 m over tilstøtende 

veier. 


