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LIER KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 

rv. 23 Dagslett – Linnes, Tverrslag 

(Detaljregulering) 
 

Dato: 13.12.2015 

 

1. FORMÅLET MED PLANEN 
 

§ 1-1 Planens formål 
Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

 

Formålet med planen er å regulere et område til midlertidig anleggs-, rigg-, og deponiområde, 

slik at det kan etableres et tverrslag og en midlertidig anleggsveg som skal benyttes i 

forbindelse med driving av ny tunnel for rv. 23. Bakgrunnen for planen er et ønske om å 

avlaste anleggsområdet ved Linnes og minimere massetransport på eksisterende vegnett i 

forbindelse med bygging av ny rv. 23 på strekningen Dagslett-Linnes. 

 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankartene. Plankartet er i to ulike nivåer (to 

kartblad). 

 

Vertikalnivå 1, under terreng (tverrslag) 

Vertikalnivå 2, på terreng 

 

Planen vil erstatte deler av reguleringsplanen: 

- Rv 23 Dagslett - Linnes (2014) 

 

 

§ 1-2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-5: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, PUNKT 1) 

 - Næringsbebyggelse, BN 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, PUNKT 2) 

 - Veg, SV 

 - Gang- og sykkelveg, SGS 

  

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, 

PUNKT 5) 

 -LNF areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

 basert på gårdens ressursgrunnlag, L 

 

 

 

 



PlanID: 504-909-30  

 

 Side 2 av 5 

§ 1-3 Hensynssoner og bestemmelsesområder 
Innenfor planområdet er følgende hensynssoner og bestemmelsesområder fastsatt, jfr. PBL 

§12-6, §12-7 og §11-8: 

 

SIKRINGSSONE 

- Annen sikringssone, tverrslag, H190_1 

 

FARESONE 

- Ras- og skredfare (kvikkleire), H310_1 

- Ras- og skredfare (steinsprang), H310_2 

- Høyspent, H370_1 

 

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

 - Bevaring naturmiljø, H560_1 

 

BESTEMMELSESOMRÅDE (#1) 

- Midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde 

 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 2-1 Rekkefølgebestemmelser 

a) Krav vedrørende utredningsbehov før anleggsstart 

Før anleggsarbeidet starter opp skal følgende forhold være tilstrekkelig utredet, og i den 

utstrekning utredningene avdekker behov for å gjennomføre tiltak, skal nødvendige tillatelser 

til dette være sikret: 

- Forhold i grunnen, særlig knyttet til området med sensitive masser/kvikkleire.  

- Utslipp av vann fra drivingen av tverrslaget.  

b) Krav før anleggsstart for veganlegget 

Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for ytre miljø i anleggsperioden, som supplement 

til plan for ytre miljø for reguleringsplanen rv. 23 Dagslett-Linnes (2014). Planen skal 

inneholde beskrivelser og tiltak for å ivareta viktige miljøtema gjennom byggefasen. Planen 

skal blant annet inneholde: 

- Støy  

- Vibrasjoner 

- Luftforurensning 

- Forurensning av jord og vann 

- Landskapsbilde 

- Nærmiljø/Friluftsliv/Barn- og unge 

- Naturmiljø 

- Kulturmiljø 

- Energiforbruk 

- Materialvalg og avfallshåndtering 

 

Plan med tiltak skal utarbeides i samarbeid med kommunen 
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c) Krav til etablering av midlertidig gang- og sykkelveg 
Før arbeider med kulvert under rv. 23 starter, skal midlertidig rv. 23 og gang- og sykkelveg 

være ferdig opparbeidet. 

 

d) Krav etter at veganlegg for rv. 23 på strekningen Dagslett – Linnes er tatt i bruk 

Senest ett år etter at veganlegget for ny rv. 23 på strekningen Dagslett - Linnes er tatt i bruk, 

skal bestemmelsesområde, midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde, være tilbakeført til 

opprinnelig/regulertformål som vist i reguleringsplanen. Den midlertidige anleggsvegen skal 

være fjernet og tverrslaget blokkeres. Matjord som har vært mellomlagret skal være 

tilbakeført til samme område. 

 

e) Før det gis tillatelse til tiltak i sikringssonen (H190_1) 

Før det gis tillatelse til tiltak som kan berøre dette området, skal det være innhentet tillatelse 

fra kommunen. 

 

 

§ 2-2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer 

automatisk fredede kulturminner, må arbeid straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles 

som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

 

§ 2-3 Støy 
Grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012 (retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging), kap. 4.2, skal legges til grunn for anleggsfasen.  

 

 

§ 2-4 Luftforurensing 
Grenseverdiene i retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T1520, skal 

legges til grunn for anleggsfasen. 

 

 

3. PLANFORMÅL 
 

§ 3-1 Bebyggelse og anlegg 

 
Næringsområde (BN1) 
Bestemmelser for kommunedelplan for ytre Lier, vedtatt 20.11.2007, gjelder. 

 

 

§ 3-2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
a) Veg (o_ SV1 og o_SV2 ) 

1. Område o_SV1 (vertikalnivå 2) skal benyttes til kjøreveg og grøfter. Området skal 

istandsettes til vegformål slik det var før anleggsperioden startet. 

 

2. Trase for tverrslaget skal legges innenfor område o_SV2. 

 

b) Gang- og sykkelveg (o_SGS1) 
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Område o_SGS1 skal benyttes til gang- og sykkelveg og grøfter. Området skal 

istandsettes til gang- og sykkelvegformål slik det var før anleggsperioden startet. 

 

 

§ 3-3 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift  

 
LNF areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag (L1-L3) 
Områdene skal brukes til landbruks-, natur- og friluftsformål.  

 

 

4. HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

§ 4-1  Sikringssone 

 
Sikringssone for tunnel og kulvert (H190_1) 
1. Sikringssonen for tverrslaget gjelder der fjelloverdekningen av tverrslaget er mindre enn 

20 m.  

 

2. I sikringssonen kan det utføres normal virksomhet i samsvar med reguleringsformålet.   

 

 

§ 4-2  Faresone 

 
a) Ras- og skredfare (Kvikkleire) (H310_1)  

I denne faresonen er det risiko for skred/kvikkleire. Det er derfor ikke tillatt å gjøre tiltak som 

kan påvirke stabiliteten i de sensitive massene uten å gjøre nødvendige geotekniske 

beregninger og tiltak. Søknad om tiltak i faresonen skal forelegges Norges vassdrags- og 

energidirektorat til uttalelse. 

 

b) Ras- og skredfare (Steinsprang) (H310_2)  

I denne faresonen er det risiko for steinsprang. Det tillates ikke tiltak på terrengnivå i 

faresonen uten at nødvendige vurderinger og tiltak er utført. Søknad om tiltak i faresonen skal 

forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat til uttalelse.  

 

c) Høyspent (H370_1) 

Søknad om tiltak innenfor sikringssonen skal aksepteres av netteier før tiltaket kan 

godkjennes. Det er ikke tillatt med beplantning i høyspentsonen som er høyere enn 4 m. 

 

 

§ 4-3 Sone med angitte særlige hensyn 

 
Bevaring naturmiljø (H560_1) 

Det tillates mindre fyllinger innenfor hensynssonen for tilpasning av tiltaket til rv. 23. 

Innenfor hensynssonen skal det ellers av hensyn til naturverninteressene ikke gis tillatelse til 

tiltak som kan forstyrre de naturgitte forholdene. 
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§ 4-4 Bestemmelsesområde  

 
Midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde (#1) 
1. Området kan benyttes til anleggsområde. Midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde 

opphører når området er tilbakeført jf. rekkefølgebestemmelse § 2-1 pkt. d og det deretter 

er truffet administrativt vedtak om opphør av den midlertidige reguleringen. 

 

2. Innenfor bestemmelsesområdet er det tillatt å anlegge midlertidig anleggsveg, midlertidige 

konstruksjoner under og over bakken og nødvendige sikringstiltak som er nødvendig for å 

sikre anleggsgjennomføringen. 

 

3. Det kan oppføres enkle spisebrakker, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg mv. 

Videre tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser, avdekking av 

løsmasser, stikkrenner med mer. Anlegg-, rigg og deponiområdet skal sikres med 

inngjerding og skal fremstå som ryddig og være minst mulig til sjenanse for omgivelsene. 

 

4. Innenfor anleggsområdet kan det utføres mindre, permanente terrengtilpasninger. Inngrep 

i terreng og vegetasjon skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 

 

5. Det tillates ikke inngrep som kan skade naturmiljøet og dyrka mark utover det som er 

høyst nødvendig for gjennomføring av tiltaket. Ved bygging av tverrslag og anleggsveg 

skal det legges vekt på å begrense negative virkninger for naturmiljø og landbruk.  

 

 

 

 

 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


