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§ 1 FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 
Sikring og utforming av busslommer på hver side av Fv405 Frænavegen på Øvre 
Eikrem. 

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

§ 2 GENERELT 

2.1 Planområdet er delt inn i reguleringsområder etter PBL §§ 12-5 med følgende formål: 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 
- Gang-/sykkelveg 
- Fortau 
- Annen veggrunn, tekniske anlegg 
- Holdeplass 

  

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.2) 
 

3.1 Vegen skal bygges med senterlinje og vegbredde som vist på plankartet. 
Totalbredde av Fv405 skal være 8,5 m. 

3.2 Busslommer skal bygges med bredde og lengde som vist på plankartet. 
Breddene for busslomme er: 

- Oppstilling for buss 3 m 
- Plattform for gående 2,5 – 3 m 
- Rom for leskur 2 m 
- Rekkverksrom 0,7 m 

 
Lengde for busslommene er: 

- Innkjøringslengde 20 m 
- Oppstillingslengde 23 m 
- Utkjøringslengde 17 m 

 
Tverrfall av plattform er maks 2 % 
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3.3 Annet vegareal er for snøopplag og grøft. 
På nedsiden av vegen skal det være rekkverk/glidekant som blir ført gjennom 
busslommen. 

3.4 Avkjørsel som eiendom gnr 31 bnr 22 har mot Fv405 skal stenges når det ligger til 
rette for det. 

3.5 Det skal legges til rette for kryssing av vegen for fotgjengere fra vestre ende av 
busslomme på sørsiden av vegen og til opparbeidd turdrag FG2 i plan 201334 på 
oppsiden av vegen. 

  

§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

4.1 Avkjørsel for gnr 31 bnr 22 
Avkjørselen kan ikke stenges før det er sikret lovlig adkomst nedenfra enten som 
tinglyst privat erklæring om vegrett eller som løyve til adkomst fra offentlig veg. 

4.2 Turdrag FG2 i plan 201334 
Busslommer kan ikke tas i bruk for turdrag FG2 er opparbeidd som gangareal mellom 
busslommer og Veg 3 i plan 201334. 
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