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DETALJREGULERING FOR KVARTAL 11 
LILLEHAMMER KOMMUNE 

planID: 2013P190E03 

revisjonsdato: 27/06-

201729/05-2015 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Til planen tilhører: 
Planbeskrivelse datert 09.03.15 

Plankart datert 23.03.15 
 

REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven §§ 
12-5 og 12-6: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)  

- Bolig / forretning / næring / kontor (B/F/N/K) Rp_1800 
- Forretning / kontor / parkering (FKP) Rp_1800 
- Forretning / kontor (FK) Rp_1810 
- Forretning / næring (F/N) RP_1900 

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

- Kjøreveg (KV) Rp_2011 
- Torg (T) Rp_2013 
- Gatetun (PA) passasje_Rp_2014 
- Gang-/sykkelveg (GS) Rp_2015 
- Annen veggrunn – grøntareal Rp_2019 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

- Grønnstruktur  (F) Rp_3001 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) Rp_6710 

 
Sone med særlig angitt hensyn (Pbl § 12-6) 

- Frisikt_(H_140) 
- Støysone_rød_(H_210) 
- Støysone_gul_(H_220) 
- Bestemmelsesområde – utforming (BO1_) 
- Bestemmelsesområde – sikre verneverdier i bygninger, kulturminner og 

kulturmiljø (B06_) 
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0. REKKEFØLGEBESTEMMELSER: 
 

0.1 Byggeområdene kan bygges ut trinnvis.  

0.2 Detaljutforming av parkeringsarealer, uteoppholdsareal og lekeområder for hvert 
byggetrinn skal være utarbeidet og godkjennes i forbindelse med byggesøknad. 

0.3 Interne gangveier, passasjer, uteoppholdsareal, lekeområder og parkering som 
tilhører omsøkt byggetrinn skal etableres og ferdigstilles samtidig med omsøkt 
byggetrinn, eller senest påfølgende sommer. 

0.4 Ved etablering av boliger innenfor BFNK-1 gis det ikke ferdigattest før felles og 
private uteoppholdsarealer er opparbeidet. 

0.5 Retningslinjer for pleie og foryngelse av vegetasjonen i friområdene mot Mesnaelva 
samt uteoppholdsareal tilrettelagt for allmenheten skal være utarbeidet og 
godkjennes i forbindelse med byggesøknad for BFNK-1. 

0.6 Prosjektert løsning av GS1, innkjøring fra Nordsetervegen og innkjørsel til 
parkeringskjeller skal forelegges Statens vegvesen og Lillehammer kommune for 
godkjenning før avkjørselen etableres eller i forbindelse med tiltak på GS1.  

0.7 Prosjektert løsning for avkjøring fra Spinnerivegen og inn i område BFNK-1 skal 
forelegges Statens vegvesen og Lillehammer kommune for godkjenning ved 
endringer i avkjørselsforholdene.  

0.8 Gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen (GS1) skal være opparbeidet med utvidet 
bredde og rumlefelt i innkjøring til BFNK-1 (mot Nordsetervegen) før det gis 
ferdigattest mot Nordsetervegen.  

0.9 Ved utbygging av BFNK-1 skal det etableres parkeringsanlegg / -kjeller kjeller med 
min. to plan. Deler av Bbestemmelsesområde BO1_(1-3)_3 kan utbygges uten 
etablering av parkeringskjeller såfremt parkeringsdekningen kan oppfylles i henhold 
til planens parkeringsbestemmelser. Deler av eksisterende bebyggelse i 
bestemmelsesområde BO6_3 kan benyttes til parkering. Del av BO6_3 med 
eksponert fasade mot Bygg11 og PA2 (mot vest) skal benyttes til utadrettet 
virksomhet. 

 
  

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

1.1 ARKITEKTONISK UTFORMING 
1.1.1 Arkitektonisk utforming i samspill med omgivelsene 
Planområdet er kategorisert som «område med nasjonal verneverdi». Kommunen skal se til 
at søknadspliktig tiltak blir planlagt og utført slik at det tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Skjemmende farger er ikke 
tillatt og kan kreves endret. Det skal legges særlig vekt på arkitektonisk utforming. 
 
Ny bebyggelse skal utformes i et nåtidig formspråk, men skal ta hensyn til omgivelsene og 
spesielt den historiske bebyggelsen når det gjelder volum, fasadeuttrykk og 
bebyggelsesstruktur. Bygninger/anlegg i samme delfelt bør være estetisk tilpasset hverandre 
og ha en felles arkitektonisk utforming. 
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Bygningene skal ikke utformes på en slik måte at det oppstår egenrådige eller konfliktfylte 
kontraster eller mangelfull tilpasning mellom ett hus og området som helhet. Materialet i 
eksteriøret skal ha en moderne uttrykksform og i hovedsak være tegl, stein, glass, kobber, 
tre eller andre bestandige materialer. Det er ikke tillatt med reflekterende overflater. Mindre 
deler som inngangsparti kan markeres med annen materialbruk.  
 
Fasadelengde mot gate skal som hovedregel samsvare med opprinnelig eiendomsstruktur.  
Det skal tilstrebes oppbrutte fasader som skaper relieff med lys og skygge. Dersom en 
enkeltbygnings fasade overskrider 20 meter lengde, skal det arkitektoniske fasadeutrykket 
varieres. Illustrasjoner i planbeskrivelsen side 11 og 14 viser eksempel på variasjon i fasaden 
som er tilfredsstillende, og vil være veiledende i byggesaksbehandlingen. 
 
1.1.2 Hensyn til gate- og uterom 
Ved nybygg eller andre tiltak skal det legges særlig vekt på at bygningens eller tiltakets form, 
fasade og materialbruk understreker og forsterker tilliggende gate og uterom. 
 
1.1.3 Bygningsplassering 
Bygninger mot Nordsetervegen skal hovedsakelig ha gatefasade i byggelinje. 
 
1.1.4 Riving av eksisterende bebyggelse 
Rivingstillatelse forutsetter godkjent plan for ny bruk av arealet. Det skal være godtgjort at 
byggearbeider skal igangsettes umiddelbart etter riving. 
 
 
1.2 BYGGESØKNAD OG ILLUSTRASJONSPLAN 
Søknad om ny bebyggelse skal vise: 

a) Fasadeoppriss av ny bebyggelse sammen med eksisterende bebyggelse på egen og 
naboers eiendom. 

b) Fjernvirkningen av tiltak skal vurderes med tanke på utsikt, sol/skygge, siktlinjer og 
eksponering i landskapet.  

c) Ny sol/skyggeanalyse skal følge byggesøknad, og også vise konsekvenser for 
naboeiendommer utenfor planområdet. 

d) Alle tiltak skal være sikret mot 200-års flom, dette skal dokumenteres gjennom 
vannlinjeberegninger. Tiltak skal utformes/dimensjoneres slik at de kan ta unna for 
200-års flom og ikke gi økt fare for flom og erosjon.   

 
Som vedlegg til søknad om byggetillatelse skal det medfølge en redegjørelse for tiltakets 
estetikk og en begrunnelse for de valg som er gjort. 
I den grad det kan være relevant, skal det skal her gjøres rede for: 

a) forhold til landskapet (byens eller stedets landskap, natur i tettbebyggelsen etc.), 
b) forhold til utbyggingsmønsteret (byens eller stedets struktur med gater og plasser, 

tomtestruktur, naturgitte mønstre og historiske elementer etc.), 
c) forhold til bebyggelsen (eksisterende bygninger, byrom, trafikkareal, bymøbler etc.) 

 
Kulturminnemyndighetene skal uttale seg til alle plan- og byggesaker knyttet til bygninger og 
arealer som skal bevares innenfor planområdet. 
 
1.2.1 Krav om illustrasjonsplan 
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For prosjekter med mer enn fem boenheter eller næringsarealer over 500 m2 skal det 
foreligge illustrasjonsplan. Med illustrasjonsplan forstås en detaljert plan for utforming av 
bygninger og utomhusanlegg for et eller flere byggeprosjekt, i forhold til med utsnitt som 
viser (relevant del av) egen tomt og de nærmeste omgivelser. Illustrasjonsplanen skal 
godkjennes av kommunen som en del av byggesøknaden etter at naboer og andre berørte 
parter er gitt anledning til å uttale seg. 
 
Kommunen kan kreve illustrasjonsplan også for mindre prosjekter hvis den finner det 
nødvendig av hensyn til en helhetlig arealutnyttelse. 
 
Illustrasjonsplanen skal dekke et område som er tilstrekkelig stort til å vise hvordan 
prosjektet vil fungere sammen med de nærmeste omgivelsene funksjonelt og estetisk. 
Forslag til område som illustrasjonsplanen skal dekke skal forelegges kommunen for 
godkjenning før illustrasjonsplanen utarbeides. 
 

1.2.1.1 Innhold i illustrasjonsplan 
Illustrasjonsplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og tydelig vise i den grad det er 
relevant: 

a) Bebyggelsens plassering, hovedform, dimensjoner og møneretninger. 
b) Eventuelle overskridelser av maksimalt tillatt byggetetthet og/eller 

byggehøyde.  
c) Tomtegrenser. 
d) Utforming av private og allment tilgjengelige utearealer, samt anlegg for lek- 

og uteopphold. 
e) Utforming av kvartalsplasser/torg og uteområder med høydeangivelser, 

herunder terrengplanering, skjæringer og fyllinger med beskrivelse av 
behandlingsmåte, eventuelle forstøtningsmurer, utvendige trapper og 
ramper, gjerder/skjermvegger og beplantning, både av ny vegetasjon og 
eksisterende vegetasjon som skal bevares. 

f) Utforming av gang- og kjøreveger som sikrer framkommelighet for blant 
annet kjøretøyer for renovasjon, utrykning og brøyting med 
høydeangivelser, herunder terrengplanering, skjæringer og fyllinger med 
beskrivelse av behandlings måte. 

g) Løsning for varelevering. 
h) Plan for utvendig belysning. 
i) Parkeringsplasser, herunder plasser for gjesteparkering. Ved 

parkeringskjeller skal utforming av atkomst vises. 
j) Tiltak for støyskjerming. 
k) Trafikksikkerhetstiltak. 
l) Tilrettelegging for universell utforming. 
m) Ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon som skal bevares. 
n) Anlegg for vann, avløp og overvann. 
o) Anlegg for avfallsbehandling. 
p) Lokalisering av ev. transformator. 

 
1.2.1.2 Med illustrasjonsplanen skal det følge: 

a) Tredimensjonal framstilling av prosjektet som viser sammenhengen med de 
nærmeste omgivelsene og viktige byrom. 
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b) Hvis kommunen krever det: Framstilling av prosjektet i fjernvirkning som viser 
konsekvensene for utsikt, sol/skygge, siktlinjer og eksponering i landskapet. 

c) Terreng- og bebyggelsessnitt som viser sammenhengen mellom ny og 
eksisterende bebyggelse, herunder bebyggelse på naboeiendommene, og 
konsekvenser for utsikt og opplevelse av terrenget.  

d) Lengdeprofiler for alle nye veger hvor stigningen ikke sier seg selv og er 
uproblematisk. 

e) Vurdering av konsekvenser for nye og eksisterende boliger med tanke på 
solforhold, utsiktsforhold, innsyn, uteareal, trafikksikkerhet og støy.  

f) Analyse av dekningen (størrelse og kvalitet) av egnet areal for lek og 
uteopphold. 

g) Registrering av eksisterende vegetasjon med en vurdering av hva som bør 
bevares. 

h) Plan for opparbeiding av den ubebygde del av tomta. 
 
 

1.3 PARKERING 
Plasseringen av p-plassene og fordelingen mellom de ulike kategoriene plasser for biler, HC-
parkering og sykler skal vises på en egen parkeringsplan som skal følge søknad om plan eller 
tiltak.  
 

1.3.1 Krav til parkering i planområdet er: 
a) Boliger:  1-roms: 0,3 p-plass pr. boenhet 

2-roms: 0,5 p-plass pr. boenhet 
3-roms og større: 1 p-plass pr. boenhet 

b) Kontor, forretning og næring: min. 1,0 p-plass pr. 100 m2 BRA. 
c) Parkering til kontor/forretning/næring (under terreng), samt korttidsparkering på 

terreng kan benyttes til avgiftsbelagt gjesteparkering for boligene. 
d) I ethvert parkeringsanlegg med plass til 20 biler eller flere, skal minst 5 % av p-

plassene utformes for og reserveres bevegelseshemmede. 
e) Parkering for bevegelseshemmede skal plasseres nær hovedinngang, eller nær heis i 

garasje/parkeringshus. 
f) Når kravene i pkt. a) til e) er oppfylt, skal allment tilgjengelige p-plasser prioriteres.  
 

1.3.2 Parkeringskravene skal dekkes på en eller flere av følgende måter: 
a) Parkeringsplass på egen grunn. 
b) Parkeringsplass på annen eiendom under forutsetning av at det ikke parkeres på 

bakken og at parkeringen er basert på en tinglyst avtale. 
c) Frikjøp. Kommunen kan derimot nekte frikjøp ved boligprosjekter og ved 

næringsprosjekter større enn 1000 m2 brutto gulvareal. 
 
1.3.3 Sykkelparkering 
I kvartalet skal det avsettes tilstrekkelig areal og antall sykkelp-plasser i henhold til 
arealkravene nevnt nedenfor. Sykkelparkeringens form og plassering skal være attraktivt 
lokalisert, invitere til bruk og fortrinnsvis plasseres under tak (i p-hus eller under lett-tak på 
terreng). Løsningen skal signalisere og stimulere til at flere bruker sykkel som 
transportmiddel. 
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Krav til sykkelparkering i kvartalet er: 
a) Boliger: min. 10 sykkelplasser pr. 1000 m2. 
b) Kontor, forretning og næring: min. 10 sykkelplasser per 1000 nybygde m2. 
c) Kravet til sykkelparkering skal etter pkt. a) og b) over i sum ikke overstige 120 

sykkelplasser for hele planområdet. Pkt. c) gjelder foran a) og b). 
 

1.4 UTEOPPHOLDSAREAL/LEKEPLASS 

a) Så stor andel som mulig av ikke bebygd areal skal avsettes til uteoppholdsarealer, 
herunder nærlekeplass.  

b) Uteoppholdsarealene skal utformes som allment tilgjengelig møteplass(er).  
c) Det tillates ikke privat uteoppholdsareal for boliger på bakkeplan utover mindre 

terrasser på inntil 12 m2 med direkte utgang fra leiligheter mot gårdsrom for 
bBestemmelsesområde BO1_1 og BO1_2. 

d) Alle felles uteoppholdsarealer må tilrettelegges på en slik måte at de på nærmere 
bestemte områder tillater jorddybde som gir grunnlag for vegetasjon, herunder 
busker og mindre trær. 

e) Deler av uteoppholdsareal, herunder nærlekeplass, skal ha solinnfall i min. 3 timer i 
tidsrommet mellom kl. 09:00 og 17:00 ved vårjevndøgn. 

f) Alle uteoppholdsarealer skal ha en skjermet plassering, ikke kunne benyttes til 
bilparkering, og bakgrunnsstøy skal ikke overstige ekvivalentnivå Lden 55 dB(A) for nye 
områder. 

g) Ved boligetablering i BFNK-1 skal det etableres leke- og uteoppholdsareal på min. 
200 m2. Minimum 100 m2 skal ligge innenfor BFNK-1. Resten kan legges i østre del av 
FN-1 (i tilknytning til bygg 11 og PA2). Lekeareal innenfor BFNK-1 kan plasseres på 
takarealet til bygg 12 (Støperibygningen). 

h) Ved trinnvis utbygging i BFNK-1 kan lekeplassen i sin helhet etableres midlertidig i 
områdene FN-1 / F1.  

i) Fra boligene skal det etableres trygge og trafikksikre adkomster til lekearealene. 
j) Lekearealene tillates ikke plassert mot Nordsetervegen eller Spinnerivegen.  
k) Alle lekearealer innenfor planområdet skal ha en skjermet plassering, og ikke 

benyttes til bilparkering. 
l) Bakgrunnsstøy på lekeplass skal ikke overstige ekvivalentnivå Lden 55 db(A). 
m) Lekeplassene skal opparbeides og utformes slik at de innbyr til lek og opphold for 

barn i ulike aldersgrupper.   
 

 
1.5 UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIG BOENHET  
Utforming skal skje i henhold til gjeldende teknisk forskrift for tidspunktet for  
byggesøknaden. 
 
 

1.6 ENERGI 
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og kommunens vedtekter om 
fjernvarme skal følges.  

 
 
1.7 FORURENSING 
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Det vises til «Forskrift om begrensning av forurensing». 
 
Kommunen kan nekte brukstillatelse til nye boliger hvis den på grunnlag av beregninger 
og/eller målinger finner at forskriftens grenseverdier for beskyttelse av menneskets helse vil 
bli overskredet i området. 
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet 
varsles, jf. forurensningsloven § 7. Opprydding av forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeid skal godkjennes i forbindelse med igangsettingstillatelse. 

 
 
1.8 OVERVANNSHÅNDTERING 
Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av alt overvann. Nedbør skal 
fortrinnsvis ledes vekk gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier/Mesnaelva. 
Søknad skal i nødvendig utstrekning angi tiltak og vise hvordan arealer for lokal 
overvannshåndtering sikres. 
 
 

1.9 STØYFORHOLD 
a) Prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 skal legges til 

grunn for alle tiltak i planområdet. 
b) Ved alle nye byggeprosjekter eller hovedombygginger skal støysituasjonen 20 år fram 

i tid dokumenteres. 
c) Trafikkprognoser som kommunen legger fram, skal legges til grunn. 
d) Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn 55 dB Lden på uteplass. I soverom 

innendørs skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige 45 dBA.  
e) De til en hver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer skal legges til grunn, og 

gjelder foran bestemmelse 1.9 a-d ved motstrid. 
 

 

2. BYGGEOMRÅDE 
 
2.1 – Bolig, Forretning, Næring, Kontor, - BFNK-1 

1. BFNK-1 skal benyttes til bolig, forretning, næring, tjenesteyting og kontor, med 
tilhørende areal for parkering, lek og uteoppholdsareal. Innenfor formålet næring 
tillates kontor, hotell og bevertning. Industri, lager og 
bensinstasjon/vegserviceanlegg tillates ikke. 

2. Parkering skal skje under terreng i henhold til bestemmelse 1.3. Innkjøring og 
betalingsløsning til parkeringskjeller skal ikke føre til kødannelse i Nordsetervegen 
eller over GS1. Det tillates etablert inntil 10 parkeringsplasser på terreng. Disse skal 
være forbeholdt korttidsparkering av HC-biler og biler over 2,10 m. Plassene skal 
legges i tilknytning til innkjøringen fra Spinnerivegen, og i hovedsak ligge under 
overbygget åpning. Parkeringsplassene skal ikke krysse gjennomgående passasje 
mellom bygg 11/12 og åpningen i bygget mot krysset 
Spinnerivegen/Nordsetervegen. Det tillates etablert / opprettholdt et mindre antall 
midlertidige parkeringsplasser på terreng innenfor vestre del av  byggeområde 
BFNK-1 inntil området er ferdig utbygget. 
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3. Parkering og kjøring på terreng, samt inn- og utkjøring fra Nordsetervegen tillates i 
forbindelse med varelevering, vedlikehold og flytting, og for utrykningskjøretøy og 
taxi tillates på terreng.  Inn- og utkjøring fra Nordsetervegen tillates også for et 
mindre antall midlertidige parkeringsplasser på terreng, frem til full utbygging av 
BFNK-1.  

4. Bebygd areal BYA skal ikke overstige 80 % BYA.  
a) Parkeringskjeller under terreng skal ikke regnes med i bebygd areal, under 

forutsetning av at dekket over parkeringsplanet opparbeides som 
uteoppholdsareal/lekeareal. 

b) Overdekkede arealer med fri høyde mer enn 5,0 m (over planert terreng) 
skal ikke regnes med i BYA. Slike overdekkede arealer (som ikke medregnes 
i grad av utnytting) skal ligge innenfor BFNK-1 og kan utgjøre maksimalt 500 
m2 BYA. 

c) Sykkelparkering regnes ikke med i grad av utnytting (BYA). 

d) For beregning av utnyttelsesgrad skal passasjene, inkludert PA1 og PA2, 
regnes som byggeområde og legges til grunn for beregning av 
utnyttelsesgraden. I tilfelle der passasjen ligger mellom to formål (BFNK-1 
og FN-1) skal beregningsgrunnlaget (arealet) tillegges BFNK-1. 

5. Byggehøyder er i BFNK-1 inndelt i bestemmelsessoner:  

a) Sone BO1_3a-d (over bygg 12): maks. tillatte møne-/gesimshøyde fra 213,6 
moh. til 222 moh. 222,0 moh. 

b) Sone B01_2: maks. tillatt møne- og gesimshøyde 227,5228,0 moh. 
c) Sone BO1_1: maks. tillatt møne- og gesimshøyde 224,5225,0 moh. 
d) Sone BO1_1a: maks. tillatt møne- og gesimshøyde 222,0 moh. 
e) Sone BO1_1b: bebyggelsen skal tilpasses og trappes ned mot eksisterende 

bebyggelse i FN-1. Maks. møne-/ og gesimshøyde trappes ned mot vest, fra 
222,0 moh. til 213,5 moh. 

f)e) Sone B01_4: maks. tillatt møne og gesimshøyde 224 moh. 
g)f) Innenfor hele BFNK-1 skal takoppbygg for trapper, heiser og ventilasjon, 

inntrukket rekkverk for takterrasser, samt konstruksjoner/vegetasjon for 
eventuelle grønne tak og/eller solcelleanlegg godkjennes i tillegg til de 
maksimale møne-/ og gesimshøyder innenfor en samlet 
estetisk/arkitektonisk vurdering. 

h)g) Oppgitte kotehøyder er basert på NN54 vertikaldatum. 
6. For boliger innenfor bestemmelsesområde BO1_1 og BO1_2 tillattes balkonger mot 

gårdsrom utkraget og / eller understøttet inntil 2,5 m utenfor regulert fasadeliv. 
For boliger innenfor bestemmelsesområde BO1_3a-d tillates balkonger utkraget 
inntil 2,3 m utenfor regulert fasadeliv, samt karnapper utkraget inntil 0,6 m utenfor 
regulert fasadeliv. For B01_1-3 tillates også mindre tak over inngangsparti. 

6.7. Bebyggelsen skal ha fri takform, men ny bebyggelse innenfor området skal ha 
samme takform og skape et helhetlig utrykk til omgivelsene. 

7.8. Bebyggelsen skal utformes og organiseres slik at den får en begrenset 
fjernvirkning og skal trappes ned og tilpasses mot eksisterende bebyggelse i FN-1.  

8.9. Hjørnet (mot elva) på gavlveggen på bygg 11 skal av hensyn til verneverdien 
være fritt. Ny bebyggelsen innenfor bestemmelsesområde BO1_1a må hensyn ta 
dette.  

9.10. Innenfor område BO1_1 og BO1_1a er det ikke tillatt med boliger på 
bakkeplan mot gate. 
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10.11. Alle boenheter med fasade innenfor rød og gul støysone skal være 
gjennomgående og ha en stille side.   

11.12. Boliger skal ha atkomst fra bakkeplan/terreng, i tillegg til adkomst fra 
eksempel parkeringskjeller.    

12.13. Uteoppholdsarealer: 
a) Boliger skal fortrinnsvis ha minimum 10 m2 privat uteoppholdsareal ogha 

minimum 710 m2 privat eller felles uteoppholdsareal pr. boenhet. 
b) Privat og felles uteoppholdsareal skal ha solinnfall i min. 3 timer i tidsrommet 

09.00-17:00 ved vårjevndøgn. Ved nye prosjekter skal konsekvensene for 
solforhold til eksisterende boliger vurderes. 

c) Se også bestemmelsens punkt 1.4 om uteoppholdsarealer og nærlekeplass. 
d) Se også bestemmelsens punkt 6.2 om støy. 

13.14. Det skal etableres to passasjer for myke trafikanter over BFNK-1. Passasjene 
skal være døgnåpne for allmennheten. Passasjene er ikke vist i plankartet, men skal 
illustreres i aktuell byggesøknad. 
a) Passasje 1 skal gå fra fotgjengerovergangen mellom GS1 og GS2 / krysset 

mellom Spinnerivegen og Nordsetervegen og PA2. Passasjen tillates lagt inn 
mellom gjennom bygg 11/12 med gjennom en heis/trappeløsning mellom GS1 
og gårdsrom i BFNK-1 og mellom gårdsrom i BFNK-1 og PA2. Eksempel på 
tilfredsstillende åpning for passasjen i bygg mot Nordseter/Spinnerivegen er 
vist i planbeskrivelsen figur 13. Figur 14 viser tilfredsstillende plassering.  

b) Passasje 2 skal gå fra Spinnerivegen, hvor det i plankartet er vist avkjørselspil, 
og til PA2. Passasjen tillates lagt inn mellom gjennom bygg 11/12 gjennom 
enmed heis/trappeløsning mellom Spinnerivegen og gårdsrom BFNK-1 og 
gårdsrom i BFNK-1 og PA2. 

 
 

2.2 – Forretning, Næring, - FN-1 og FN-2 
1. FN-1 omfatter eksisterende trehusbebyggelse i Mesna-senteret. FN-2 omfatter 

bygg 11 – Verkstedbygningen. Områdene skal benyttes til forretning og næring. 

Innenfor formål næring tillates kontor, hotell og bevertning. Industri, lager og 

bensinstasjon/vegserviceanlegg tillates ikke.  

2. Deler av bebyggelsen er regulert til bestemmelsesområde – sikre verneverdier i 

bygninger, kulturminner og kulturmiljø (BO6_1 og BO6_2). Ev. tiltak innen B06_1 

og BO6_2 skal begrenses og reguleres av disse bestemmelsene samt pkt. 3 

Kulturmiljø med tilhørende underpunkt. 

3. Samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 80 % BYA. Biloppstilling/parkering er 
ikke tillatt og skal løses innenfor området BFNK-1 eller i henhold til 
parkeringsbestemmelsene over).  

4. Det skal være en åpning i bebyggelsen som sikrer passasje fra GS4 til PA2 
5. Eksisterende bebyggelse har skråtak og nybygg og tilbygg skal ha takform og 

takvinkel tilpasset bygget og nabobygninger. 
6. Byggehøyder: 

a) Innen bestemmelsesområde BO6_1 og BO6_2 – bevaring - skal eksisterende 
møne- og gesimshøyder ikke overskrides.  

b) Utenfor bestemmelsesområde BO6_1 skal møne-/ og gesimshøyde for hver 
bygning ikke være større enn henholdsvis 11,5 og 7,5 meter, målt fra 
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gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. For bygg med horisontale 
takflater skal gesimshøyden målt fra gjennomsnittlig planert terreng ikke 
overskride 8,5 meter. 

7. For bestemmelsesområde BO6_2 tillates mindre karnapp og utkragede 
bygningsdeler som markering av inngangsparti og lignende ut over byggeområde 
BFNK-1. 

7.8. Utomhusareal i FN-1 og FN-2: Arealene mellom byggene i FN-1 og sør for bygg 
11 (i FN-2) skal opprettholdes/opparbeides som gågate. Det skal tilrettelegges for 
atkomst for utrykningskjøretøy, samt nødvendig varetransport og drift og 
vedlikehold. Det tillates ellers ikke kjøring med bil eller bilparkering. Varelevering til 
gitte tidspunkt er tillatt. Sykkelparkering tillates i tilknytning til inngangspartiene.  
 
Utearealene skal opparbeides med universell utforming og på de myke trafikanters 
premisser. Arealene skal tilrettelegges på en måte som gir mulighet for opphold og 
lek. Beplantning skal inngå i anlegget.  
 
Utearealene kan ellers inngå i forretningsarealer, men skal framstå som 
uteoppholdsareal utenom ordinære salgsflater. De delene av passasjene som ligger 
utenfor områder regulert til «Bestemmelsesområde – sikre verneverdier i 
bygninger, kulturminner og kulturmiljøer – B06_1», kan bygges over. 
 

2.3 – Forretning, Kontor, - FK-1 
1. FK-1 skal benyttes til forretning og kontor. 
2. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 80 % BYA. 
3. Biloppstilling/parkering er ikke tillatt og skal løses innenfor området FKP-1 eller i 

henhold til parkeringsbestemmelsene over.  
4. Bebyggelsen skal ha fri takform, men ny bebyggelse innen området skal ha samme 

takform og skape et helhetlig utrykk med utbyggingen i BFNK-1. 
5. Bebyggelsen skal utformes og organiseres slik at den får en begrenset fjernvirkning 

og skal trappes ned og tilpasses mot eksisterende bebyggelse i FN-1.  
6. Maksimal møne- og gesimhøyde for hver bygning skal ikke være større enn 14,5/10,5 

meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget.  
 

2.4 – Forretning, Kontor, Parkering, - FKP-1 
1. FKP-1 skal benyttes til, forretning, kontor og parkering.  
2. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 80 % BYA. Ved utbygging av området til 

forretning/kontor skal parkering løses innenfor området FKP-1 eller i henhold til 
parkeringsbestemmelsene over.  

3. Bebyggelsen skal ha skråtak. Ny bebyggelse innen området skal skape et helhetlig 
utrykk med utbyggingen i FK-1. 

4. Ny bebyggelse skal i tillegg vie spesielt oppmerksomhet og tilpasses bebyggelse i FN-
1. 

5. Maksimal møne- og gesimshøyde er for hver bygning skal ikke være større enn 
11,5/7,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 
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3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 
INFRASTRUKTUR  
 
3.1 - Kjøreveg_Nordsetervegen og Spinnerivegen 
Del av Nordsetervegen og Spinnerivegen er regulert som offentlig kjørevei. Regulert veg 
følger kjørebanekant/kantstein langs veien. Byggelinje mot Nordsetervegen og 
Spinnerivegen er vist i plankartet. Avkjøringer fra offentlig veg skal utformes i henhold til 
håndbok 017. 
 
Kryssing av kjørebanen skal være oppmerket fotgjengerovergang. Fra Nordsetervegen 
tillates avkjøring til BFNK-1 for trafikk mot Nordseter, ikke for trafikk ned mot sentrum. 
Utkjøring tillates kun iht.  tilfeller beskrevet i pkt. 2.1.3. Utkjøring er  ellers ikke tillatt.. 
 
Fra Spinnerivegen tillates inn- og utkjøring til BFNK-1. Det tillates mindre tilpasninger av GS1 
ved krysning av illustrert avkjørsel for inn- og utkjøring, samt for innpassing av 
nedkjøringsrampe for parkeringsanlegg for BFNK-1. 
 
Interne atkomstveger – i BFNK-1 – skal vises i byggesøknad for BFNK-1. 
 

3.2 Torg (T1-T3) 
Lilletorget – T1: Skal opprettholdes/videreutvikles som torg og som knutepunkt mellom 
Storgata og Mesna-senteret. Servering er tillatt. Atkomst for utrykningskjøretøy, nødvendig 
varetransport samt drift og vedlikehold er tillatt. Det tillates ellers ikke kjøring med bil eller 
bilparkering. Sykkelparkering er anlagt i nordre del av torget (utenfor planområdet).  
 
T2 og T3: Inn-/utkjøring til dagens bakkeparkering og varelevering er tillatt. T2 skal utformes 

etter prinsippet om «miljøgate» med fokus på opparbeidelse av detaljer som ivaretar 

sikkerheten for myke trafikanter. 

 

Offentlig ferdsel for fotgjengere i T1-T3 skal opprettholdes og videreutvikles. 

 

3.3 Gatetun / passasje (PA1 - PA2) 
1. Alle passasjer skal benyttes til gågate. Kjøring med bil er ikke tillatt, med unntak for 

varelevering, utrykningskjøretøy, drift og vedlikehold. 
2. PA1 og PA2 skal fungere som en gjennomgående passasje, fra Lilletorget og til GS3 og 

GS4 for myke trafikanter. De delene av passasjene PA1 og PA2, som ligger utenom 
områder regulert til «Bestemmelsesområde – sikre verneverdier i bygninger, 
kulturminner og kulturmiljø», kan bygges over. Kommunen kan ellers tillate at 
traseene justeres noe i forbindelse med detaljprosjektering. 

3. Passasjene er private, men skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten hele 
døgnet.  

4. PA1 og PA2 skal være universelt utformet, men med nødvendige tilpasninger til den 
verneverdige bebyggelsen. 

5. Passasjene skal regnes som byggeområde ved beregning av BYA. 
6. Se også bestemmelsens punkt 2.1.13. 
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3.4 Gang-/sykkelveg (GS1 – GS6) 
Gang- og sykkelveg er offentlig areal. Både gående og syklende kan benytte arealet.  
Nødvendig bruk av utstyr for vedlikehold tillates brukt på området. Det er også tillatt med 
kryssing av fortau og gangveg i forbindelse med avkjørsler. Gang- og sykkelveger ligger delvis 
på offentlig areal – delvis på privat areal. GS-veger skal vedlikeholdes av 
vegholder/grunneier for de respektive arealer. 
 
GS-1 er gang- og sykkelveg spesielt tilrettelagt som del av byens sykkelbyprosjekt.  
 
Ved krysningsmuligheter av gs-vegen med bil skal det være oppmerket fotgjengerovergang. 
 
GS-1 kan benyttes som atkomstveg til F2 for drift og vedlikehold. 
 
Ved krysset Spinnerivegen/Nordsetervegen er det, inntil byggegrensen, tillatt med 
underjordiske konstruksjoner som del av parkeringsanlegget og innkjøringsrampe.  
 
GS-2 er dagens trapp og rampe ned fra Nedre Lysgårdsveg til krysset Spinnerivegen-
Nordsetervegen. 
 
GS-3 er gang- og sykkelbru over Mesna-elva. Brua kan utbedres/skiftes for og dimensjoneres 
til varelevering og utrykningskjøretøy til BFNK-1 og FN-1. GS-3 skal opprettholdes og 
videreutvikles som gang- og sykkelforbindelse. Atkomst for utrykningskjøretøy, nødvendig 
varetransport samt drift og vedlikehold er tillatt. Det tillates ellers ikke kjøring med bil.  
 
Ev. utbedring/ny bru skal prosjekteres i henhold til NVEs retningslinjer for planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag. Brua skal utformes/dimensjoneres slik at den kan ta 
unna for en 200-års flom og ikke gi økt fare for flom og erosjon.  
 
GS-4 er klopp over Mesnaelva – Wiggos bru. GS-4 er unntatt krav om universell utforming. 
 
GS-5 og GS-6 er eksisterende gang- og sykkelveger på nordsiden av Nordsetervegen.  
 

3.5. Annen veggrunn – grøntareal 
Annen veggrunn (areal for skulder, fylling/skjæring og grøft) er sideareal langs veg og gang- 
og sykkelveg. Bredden varierer noe av hensyn til blant annet skjæring - og fyllingsutslag. 
Vegskråninger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 uten at denne er sikret med støttemur. 
Vegskråninger skal sås til med ”naturblanding”. Annen veggrunn skal gis en grønn utforming. 
 
 

4. GRØNNSTRUKTUR  
 
4.1 Grønnstruktur (F1 og F2) 
Områdene skal opparbeides med grønt, parkmessig preg. Området skal ha vesentlig innslag 
av vegetasjon og inngår i byens overordnede grønnstruktur. 
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Området F1 skal brukes til park og tilrettelagt uteoppholdsareal ned mot Mesna-elva. 
Området kan tilrettelegges med sittemulighet og mulighet for lek og uteopphold.  
 
I områdene F3 og F1  kan det tilrettelegges for økt tilgjengelighet for bruk som 
uteoppholdsareal og ferdsel mellom GS4 og GS3. 
 
I området F2 kan det også tilrettelegges for oppholdsareal eller gangforbindelse for økt 
kontakt ned mot Mesna-elva. 
 
I F2 kan det etableres trafo mot gavlvegg bygg 12 (BFNK-1).  
 
 

5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  
 
5.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag  (Mesnaelva) 
Mesna-elva er regulert. Elva er et viktig landskapselement i området og kan benyttes til 
kunstinstallasjoner. 
 
Ev. utbedring/tiltak langs i friluftsområdet skal prosjekteres i henhold til NVEs retningslinjer 
for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Tiltak skal 
utformes/dimensjoneres slik at den kan ta unna for en 200-års flom og ikke gi økt fare for 
flom og erosjon.  

 
 

6. SONE MED SÆRLIG ANGITT HENSYN (PBL § 12-6)  
 
6.1 Frisikt_(H_140) 
I områder regulert til frisiktsone skal vegetasjon holdes nede og det er ikke tillatt å sette opp 
installasjoner som hindrer fri sikt i sonen, i høyde mer enn 50 cm over nivået på tilstøtende 
veg. 
 

6.2 Støysoner 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og NS8175:2012 skal 
legges til grunn for støyskjerming.  
 
Lydkrav i T-1442/2012 og NS8175:2012 oppfylles ved: 

a) Innglassing av ev. balkonger i fasader mot Nordsetervegen og Spinnerivegen. Krav til 
innglassing gjelder ikke fransk balkong. 

b) Vinduer i fasaden mot Nordsetervegen skal ha en fasadeisolasjon på Rw+Ctr= 30 dB. 
 
Alle boenheter med fasade innenfor rød og gul støysone skal være gjennomgående og ha en 
stille side.   
 
Det kan ikke etableres opparbeidede lekeareal innenfor hensynssone støy uten at det settes 
opp støyskjerming som reduserer lydnivået til under nedre grense for gul støysone (Lden = 55 
dBA). 
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6.3 Bestemmelsesområde – sikre verneverdier i bygninger, kulturminner 
og kulturmiljø (H570_) 
Kulturminnemyndighetene skal uttale seg til alle plan- og byggesaker knyttet til bygninger og 
arealer som skal bevares innenfor planområdet. 

 
1. Bygning som på plankartet er markert som «Bestemmelsesområde – sikre 

verneverdier i bygninger, kulturminner og kulturmiljø», kan ikke rives. Bygg kan tas 
ned og settes opp igjen hvis kommunen i samråd med fylkeskommunen finner at det 
kan forsvares teknisk og vernefaglig. Mellombygg mellom Bygg 11 og Bygg 12 
innenfor bestemmelsesområde BO6_3 tillates revet for etablering av forbindelse fra 
gårdsrom BFNK-1 til PA2. 

2. For Verkstedbygningen og Støperibygningen (11 og 12) skal fasaden som vender mot 
elva bevares. Tilbygg til og endring av gavlfasadene og langsidene som vender vekk 
fra elva er tillatt. Innvendig kan bygningene disponeres til formålet bolig, forretning, 
kontor og næring. Det tillates også at del av B12 benyttes til parkering. 

3. Endringer i eksteriøret på bygninger som skal bevares, skal utføres på en slik måte at 
bygningen beholder eller øker sin verneverdi.  

4. Så langt det er mulig skal gamle bygningsdeler repareres og ikke byttes ut. 
5. Ved endring av vinduer, kledninger, taktekking osv. skal en ha for øye en tilbakeføring 

til opprinnelig utseende. 
6. Eventuell tilbakeføring må baseres på dokumentasjon, eksempelvis i form av 

fotografier eller bygningstegninger. 
7. Punktene 2, 4 og 5 i denne bestemmelsen gjelder normalt også for 

overflatebehandling og farger. 
8. Ved nybygg etter total brannskade eller tilsvarende, gjelder de samme krav til 

tilpasning som nevnt ovenfor. Det arkitektoniske uttrykk skal ved nybygg være en 
nytolkning av de prinsipper som tidligere er anvendt, framfor en ren stilkopiering. 

9. Kommunen kan i samråd med fylkeskonservatoren tillate mindre avvik fra punktene 
2 - 7 i disse bestemmelsene om «Bygninger som skal bevares», hvis den finner det 
nødvendig for å gjøre bygningen anvendelig på en måte som er hensiktsmessig for 
byen. 

10. Fasadene på den nordre av de to nederste bygningene mot Lilletorget kan endres til 
vinduer fra før 1945. 

11. Fasadene mot vest og nord på den 3. bygningen mot elva regnet fra Lilletorget (den 
eneste med gavlen mot elva) kan rehabiliteres på samme måte som den 2. bygningen 
mot elva regnet fra Lilletorget. 


