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Planbestemmelser for områderegulering av 

Sokkelvikkrysset snuplass og parkering 

Plan ID: 19422014_005 

Dato: 1. desember 2014 

Sist revidert: 24. februar 2015 

 

§ 1 GENERELT: 

§ 1.1 Formål: 

Formålet med planen er å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en 

utfartsparkering for brukerne av området. 

§ 1.2 Planavgrensning: 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 24. februar 2015 i 

målestokk 1:500 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Gang- og sykkelveg – SGS (SOSI-kode 2015) 

Parkering – SVV (SOSI-kode 2080) 

Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

hovedformål - SPA (SOSI-kode 2900) 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Naturområde – GN (SOSI-kode 3020) 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

H 310 – Ras- og skredfare (SOSI-kode 310) 

 

§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR: 

§ 2.1 Gang- og sykkelveg: 

SGS 1 skal etableres som snarveg/gangveg fra SPA 1 til Sokkelvikveien. 
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§ 2.2 Parkering: 

SPA 1 skal benyttes til utfartsparkering samt til snuplass for brøytebil og buss. 

§ 2.3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med 

andre gitte hovedformål: 

Områder regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål» er SAA 1 og SAA 2.  

SAA 1 skal benyttes til oppfylling av masser som en del av grunnarbeidet for SPA 1.  

SAA 2 skal benyttes til nødvendig areal for fremtidig justering av Sokkelvikkrysset. Arealene kan også 

benyttes til vann, avløp, el- og fibertrase ved behov. 

Fyllingsskråninger skal tilsås eller beplantes på annen tiltalende måte 

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR: 

§ 3.1 Naturområde: 

Innenfor område GN 1 tillates tilrettelegging for det allmenne friluftslivet. I den delen av arealet som 

ligger i siktsonen for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke være høyere enn 0,5 

meter av hensyn til siktkrav i henhold til V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens 

Vegvesen. 

 

§ 4 HENSYNSSONER: 

§ 4.1 H 310 – Ras- og skredfare  

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene.  

I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

10 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 10 § 7-3. 

 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 

§ 5.1 Etableringsrekkefølge: 

SAA 1 etableres før SPA 1 ferdigstilles. 

§ 5.2 Avkjørsel: 

Regulert avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen før planen kan iverksettes 
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§ 6 FELLESBESTEMMELSER: 

§ 6.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. 

§ 6.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Avkjørsler og kryss skal utarbeides i samsvar 

med vegnormalene N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss 

fra Statens Vegvesen. 

§ 6.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

§ 6.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

§ 6.5 Universell utforming: 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129.  

§ 6.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten: 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 

fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegget formidles til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

§ 6.7 Frisikt: 

I arealet som ligger i frisiktstrianglene for avkjørselen fra SPA 1 til hovedvei skal vegetasjonen ikke 

være høyere enn 0,5 meter jf. V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss fra Statens Vegvesen. 


