Bøkommune

Vedtatt dato:
Dato for sistemindre endring:

Reguleringsbestemmelserfor Straume- Straumsjøen
1. Planenshensikt
Hensiktenmed reguleringsplanen
er å bedre forholdenefor myketrafikanter langsStraumsjøveien
og
Risvikveien,samtidigsomdet sikressikkerskolevegfor barn og ungeved Risvikveien.

2. Fellesbestemmelserfor hele planområdet
2.1. Det kan ikke inngåsprivatrettslige avtaler som er i strid med reguleringsplanenog
reguleringsbestemmelsene.
2.2. Reguleringsplanen
gir hjemmelfor ekspropriasjonav grunn, dersomdet ikke inngårminnelige
avtaler.
2.3. Universellutforming skalleggestil grunn ved utføring av trafikkanlegg,slik at de kan benyttespå
like vilkår av så mangesom mulig.
2.4. Dagensavkjørslertil eiendommerog landbruksarealopprettholdes.Landbruksavkjørsler
er
merket i kartet. Dagensavkjørslertilpassesny situasjon.Plasseringog utforming kan justeresi
forbindelsemed byggeplanfor tiltaket.
2.5. Skulledet under bygge- og anleggsarbeidi markenkommefram gjenstandereller andre spor
som viser eldre aktivitet i området,må arbeidet stansesog meldingsendesSametingetog
fylkeskommunenomgående,jf. kulturminneloven§ 8 (2). Kulturminnemyndigheteneforutsetter
at dette påleggformidlesvidere til dem som skalutføre arbeidet i marken.

3. Bestemmelsertil arealformål
3.1. Bebyggelseog anlegg(§ 12-5 nr. 1)
Fellesbestemmelser
for bebyggelseog anlegg
-

I områdeB1 tillates det frittliggende småhusbebyggelse
til boligformål.

3.2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Vedopparbeidelseav trafikkområdenekan det foretasnoe endringav grensemellomde ulike formålene.
Veganleggskalha tilfredsstillende belysningihht vegnormalene.
Offentligtrafikkområdeinkludererkjørebane,skuldre,gang- og sykkelveg,rekkverksområder,grøfter,
vegskjæringerog fyllinger,samtarealfor anlegg,sikring,drift og vedlikeholdav trafikkområdene.

3.2.1. Arealformål
-
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3.2.2. Kjøreveg, SKV
Områdetomfatter arealertil kjøreveg,vegkryss/avkjørsler
og vegskulder.

3.2.3. Gang- og sykkelveg, SGS
Gangog sykkelveger regulert til tre metersbredde,og skalopparbeidesmed fast dekke.

3.2.4. Annen veggrunn, SVT
Vegskjæringerog fyllingerskaltilpassesomkringliggendeterreng.Terrenginngrepskalskjemest mulig
skånsomt.Grøft/snøopplagermellom kjørevegog gangveger regulerttil 1,5m bredde.
Det tillates oppført tekniskeinstallasjonerknyttet til drift av veganleggetder hvor det ikke er i konflikt
med nødvendigefrisiktsoner.
Fyllingerog grøfter skalbeplantesmed stedligeveksteretter ferdigstilling.
I områderhvor det er hensiktsmessig
kan det etableresstøttemurertil fordel for fyllinger.

3.3. Landbruks-, natur - og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)
Områdene liggeri kombinasjonmed midlertidig anleggsbelte.Førog etter gjennomføringav
tilt ak skalbestemmelsenefor LNFR-områderi kommuneplanfortsatt gjelde.

4. Bestemmelsertil hensynssoner(§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
4.1. Sikrings-, støy- og faresoner(§ 11-8 a)
4.1.1. Sikringssone– Frisiktsone
I frisiktsoneneskalterrengetplaneresog holdesfritt for sikthindrendevegetasjonog
gjenstander(herunderparkering)slik at disseikke ragermer enn 0,5 m over tilstøtende
vegersnivå.Gjerderi ikke sikthindrendeutførelsekan likeveltillates med høyde opp til
0,8 m over tilstøtendevegersnivå.Likeledeskan enkeltståendeoppstammedetrær som
ikke hindrer siktentillates.
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