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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 – frittliggende småhusbebyggelse (BF_1-5) 
- Bolig – konsentrert småhusbebyggelse (BK_1-4) 
- Bolig – blokkbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse (B_1-5) 
- Bolig/offentlig eller privat tjenesteyting (B/T_1) 
- Barnehage (BBH_1) 
- Vannforsyningsanlegg (BVF_1) 
- Renovasjonsanlegg (BR_1) 

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

- Veg (offentlige veger: o_SV_1-4. Private/felles veger: SV_5-8) 
- Fortau (o_SF_1-4) 
- Gang- og sykkelveg (o_SGS_1-7) 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Parkering (SPA_1-3) 
- Gatetun (SGT_1-4) 
- Kollektivholdeplass (SKH_1) 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

- Park (GP_1-5)  
- Vegetasjonsskjerm (GV_1-5) 
- Naturområde (GN_1-8) 
- Kombinert formål turdrag/lekeplass (GT/Leik_1-2) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6 

- Naturområde i sjø og vassdrag (VN1-4) 
 
Sone med særlig angitt hensyn (Pbl § 12-6) 

- Hensynssone bevaring av naturmiljø (H560_1) 
- Sikringssone VA-trasé (H190_VA_1-2) 
- Sikringssone flomveg (H190_1-2) 
- Sikringssone frisikt (H140) 
- Rød støysone (H210_1-2) 
- Gul støysone (H220_1-2) 
- Flomfaresone (H320_1) 
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Hensikt med planen 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av Hagejordet med konsentrert 
småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, barnehage, omsorgsboliger mm. Planen sikrer trygge 
adkomstveger og gangforbindelser, lekeplasser samt grønnstrukturer med håndtering av overvann. 
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1 Rekkefølgebestemmelser 
1.1 Veger, fortau og avkjørsler:  
1.1.1 Nytt kryss med fv. 213 og adkomstveg o_SV_3 skal etableres før det gis igangsettingstillatelse 

til tiltak i planområdet.  
1.1.2 Tekniske tegninger for kryss med fv. 213 skal godkjennes av vegeiere før bygging/utbedring 

av kryssene. 
1.1.3 Gang- og sykkelveg o_SGS_1 fra Hagevegen til Hagejordet skal etableres før det gis 

brukstillatelse til nye boliger. 
1.1.4 SV_6 skal opparbeides som vist i plankart ved etablering av boliger i BK_2. 
1.1.5 SV_7 skal etableres som ny adkomst til BK_3, BK_4 og BF_5 senest når det gis brukstillatelse 

til første nye boenhet innenfor planområdet. Innenfor BF_5 skal det opparbeides ny adkomst 
og garasje der eksisterende adkomst og eksisterende garasje ikke lenger er formålstjenlig 
plassert.  

1.1.6 Eksisterende avkjørsler fra BK_3, BK_4 og BF_5 til fv. 213 skal stenges når området får ny 
adkomst via SV_7. 

1.1.7 Fortau/gang- og sykkelveger langs internveger må senest være opparbeidet før det gis 
brukstillatelse til første boenhet som sogner til vegen. 

 

1.2 Fotgjengerkryssinger og turveg: 
1.2.1 Før det gis brukstillatelse for barnehage (BHH_1) eller til første boenhet i delområde B_1, 

B_3, B_4 eller B_5 skal det være etablert tilrettelagt kryssing mellom o_SGS_2 og gang-
/sykkelveg på østsiden av Hamarvegen. 

1.2.2 Før det gis brukstillatelse til første boenhet i delområde B_2, B_3 eller BK_1-2 skal det være 
etablert: 
a. tilrettelagt kryssing over Hamarvegen ved turdrag f_GT/LEIK_2/Hamarvegen 120  
b. turvegforbindelse i f_GT/Leik_2, jf. bestemmelse 5.4 c). 
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c. tilrettelagt kryssing mellom gang- og sykkelveg o_SGS_2 og gang- og sykkelveg på østsiden 
av Hamarvegen. 

 

1.3 Uteoppholdsareal, nærlekeplass, passasjer, parkering 
1.3.1 Passasjer og parkering tilknyttet det enkelte delområde skal være ferdigstilt før det gis 

ferdigattest til første boenhet innenfor delområdet.  
1.3.2 Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal være opparbeidet i samsvar med godkjent 

utomhusplan før brukstillatelse til første boenhet innenfor delområdet, eller senest 
påfølgende sommer. Det gis ikke ferdigattest før felles uteoppholdsareal og nærlekeplass er 
opparbeidet.  

1.3.3 Privat uteoppholdsareal skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse til aktuell boenhet, eller 
senest påfølgende sommer. 

 

1.4 Tekniske planer 
1.4.1 Før det kan gis rammetillatelse for boliger skal tekniske anlegg for omsøkt byggetrinn være 

godkjent av kommunen. Dette gjelder: 
a. vann- og avløp 
b. overvannshåndtering 
c. veg  

 

1.5 Turdrag og lekeplass (f_GT/LEIK_1-2)   
1.5.1 Sammen med byggesøknad for første delområde skal f_GT/LEIK_1-2 detaljprosjekteres i tråd 

med bestemmelse 5.4. Detaljprosjekteringen skal være godkjent av kommunen før det gis 
brukstillatelse til første boenhet i første delområde.  

1.5.2 Før det gis brukstillatelse til første boenhet i andre delområde skal f_GT/LEIK_1-2 være ferdig 
opparbeidet i tråd med godkjent detaljprosjektering. 

 

1.6 Matjord 
1.6.1 Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge: 

a. egen plan for gjenbruk av jordmasser (ploglag og underliggende jordsmonnslag). Planen 
skal beskrive hvordan jord fra planområdet skal tas vare på og nyttes til gjenbruk i 
jordbruket.  

b. godkjent deponi for matjord til gjenbruk i jordbruket.  

 

1.7 Adkomster 
1.7.1 Eksisterende boliger skal sikres adkomst i anleggsperioden. Nye adkomster til eksisterende 

boliger skal være ferdig opparbeidet før første boenhet i tilhørende utbygging får 
brukstillatelse. 
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1.8 Støyskjerm 
1.8.1 Ved nye boenheter i gul støysone skal støyskjerm som bedrer støyforholdene for de aktuelle 

boenhetene ferdigstilles før det gis brukstillatelse. 
 

1.9 Vegetasjonsskjerm 
1.9.1 Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak innenfor BK_2 skal GV_1 beplantes med 

større hekkplanter og/eller trær. 
1.9.2 GV_5 skal være beplantet med trær samtidig med ferdigstillelse av o_SV_3, alternativt 

påfølgende sommer. 
 

1.10 Overvannshåndtering 
1.10.1 Før det gis brukstillatelse innenfor planområdet skal løsninger for overvann være 

opparbeidet iht. overvannsplan for det enkelte delområde det søkes brukstillatelse for, og 
sikret videre håndtering iht. overordnet overvannsplan for planområdet, jf. bestemmelse 
2.4.2. 

 

1.11 Geoteknisk vurdering 
1.11.1 Før det gis rammetillatelse til utbygging i B/T_1 skal det foreligge geoteknisk 

redegjørelse/notat basert på grunnundersøkelser. 
 

2 Generelle bestemmelser 
2.1 Byggesøknad og utomhusplan 
2.1.1 Søknad om ny bebyggelse skal inneholde: 

a. Situasjonsplan 
b. Plan, snitt og fasader av ny bebyggelse. 
c. Terreng- og bebyggelsessnitt som viser sammenhengen mellom ny og eksisterende 

bebyggelse, herunder bebyggelse på naboeiendommene. 
d. Vurdering av konsekvenser for nye og eksisterende boliger med tanke på solforhold, 

utsiktsforhold, innsyn, uteareal, trafikksikkerhet og støy.  
e. Redegjørelse for tiltakets estetikk og en begrunnelse for de valg som er gjort. 
f. Oppsett for hovedfarge på yttervegg og takmateriale. 
g. For boliger innenfor støysoner: Støyberegning med prosjekterte støydempende tiltak. 
h. Beregning og illustrasjon av planlagt utnyttelse av hele delområdet.  

2.1.2 Første byggesøknad innenfor hvert delområde skal inneholde utomhusplan for hele 
delområdet. Utomhusplan skal utarbeides av arkitekt/landskapsarkitekt og godkjennes av 
kommunen som en del av byggesøknaden. Utomhusplan skal utarbeides i målestokk 1:500 / 
1:200 og tydelig vise i den grad det er relevant: 
a. Bebyggelsens plassering, hovedform, dimensjoner og møneretninger, samt muligheter for 

ev. tilbygg eller frittstående boder eller lignende, sett i sammenheng med utnyttelsesgrad. 
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b. Lokalisering og utforming av private og felles uteoppholdsarealer og nærlekeplass inkl. 
dokumentasjon av at kvalitetskrav jf. bestemmelse 3.1.7 og 3.1.8 er ivaretatt. Følgende 
skal også vises/dokumenteres: 

i. bearbeiding av terreng 
ii. koblinger til overordnet grønnstruktur med gamle og nye kotehøyder 

iii. overvannsløsninger 
iv. stigningsforhold 
v. lekefunksjoner og møblering 

vi. forstøtningsmurer 
vii. utvendige trapper og ramper 

viii. belysning 
ix. gjerder/skjermvegger 
x. belegg 

xi. materialbruk 
xii. ledelinjer  

xiii. beplantning – både av ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon som skal 
bevares. 

c. Interne veger og gangveger inkl. 

i. Tilrettelegging for universell utforming, jf. bestemmelse 2.2. 
ii. Sammenheng mellom innganger til boliger og felles uteoppholdsarealer/ 

nærlekeplass, jf. bestemmelse 3.1.1 c. 

d. Biloppstillingsplasser inkl. gjesteparkering 
e. Sykkelparkering. 
f. Utforming av adkomst til parkeringskjeller. 
g. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak. 
h. Tomtegrenser. 
i. Redegjørelse for hvilke boliger som er tilgjengelige, jf. bestemmelse 2.2. 
j. Overvannshåndtering og flomveger, jf. bestemmelse 2.4. 
k. Plassering av anlegg for avfallsbehandling, jf. bestemmelse 3.1.6. 
l. Trafostasjon. 
m. Areal for snøopplag. 
n. Oppstillingsplass for brannbil. 

2.1.3 For hvert delområde skal det redegjøres for hvordan bebyggelsens utforming og 
materialbruk henger sammen med resten av planområdet. 

2.1.4 Ved avvik fra utomhusplan skal det utarbeides ny utomhusplan for hele delområdet. 
2.1.5 Veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper», datert 30.10.19, eller nyere 

veileder skal legges til grunn ved detaljutforming. 
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2.2 Universell utforming 
2.2.1 Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle ved 

vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. PBL § 12-7 nr. 4. Uteoppholdsarealer, 
parkeringsarealer, inngangspartier samt veger innad i planområdet skal tilfredsstille kravene 
til universell utforming iht. gjeldende byggteknisk forskrift på søknadstidspunktet.   

 

2.3 Forurensing 
2.3.1 Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet 

varsles, jf. forurensningsloven § 7. Opprydding av forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeid skal godkjennes av forurensningsmyndigheten i forbindelse med 
igangsettingstillatelse. 

 

2.4 Overvannshåndtering 
2.4.1 Fagrapport utført av Skred AS «Overvannshåndtering for Hagejordet», datert 2.9.2020, er 

overordnet overvannsplan, og skal legges til grunn for overvannshåndtering i planområdet.  
2.4.2 Det skal utarbeides en overvannsplan for overvannshåndtering for det enkelte delområde, 

som viser hvordan krav i overordnet overvannsplan er oppfylt. Planen skal utarbeides av VA-
ingeniør/hydrolog i samarbeid med landskapsarkitekt. Det skal ved enhver byggesøknad 
foretas en vurdering av om overvannsplan for delområdet er foreldet og må oppdateres.  

2.4.3 Overvannsplan for hvert delområde skal sikre vannveger og flomveger, 
fordrøyningsmagasin/-basseng og biologisk mangfold samt vise sammenheng med blågrønne 
strukturer (inkl. beplantning og oppholdssoner) i tilgrensende områder. Overvann skal så 
langt som mulig føres til grøntdrag gjennom åpne vannveger. Overvannet skal søkes utnyttet 
som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og trivsel. Dette forutsetter at det oppnås 
estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet som også er driftsmessig forsvarlige.  

2.4.4 Vegeterte grøfter og stikkrenner skal ha tilstrekkelig dimensjon for minimum en fremtidig 20-
års hendelse. 

2.4.5 Maks. påslipp av overvann fra planområdet til Hagebekken skal ikke overstige 200 l/s ved en 
fremtidig 20-års nedbørhendelse. 

2.4.6 Flomveger skal dimensjoneres for å avlede overvann opptil en 200-års nedbørshendelse. 
2.4.7 Alt overvann fra planområdet skal fordrøyes og ledes mot Hagebekken via sikringssoner for 

flomveg H190_1/2 eller definerte vannløp i overordnet overvannsplan. Der det ikke kan 
oppnås fall mot Hagebekken skal overvann etter fordrøyning avskjæres via GN_7 og videre 
mot punkt 8 nedenfor SV_8 (ref. Skred AS, 3.2.2017), til eksisterende erosjonssikret flomveg. 
I forbindelse med prosjekteringen av området må det verifiseres at punkt 8 ikke får økt 
belastning sammenlignet med nåsituasjonen. 
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2.5 Nettstasjoner, høyspentlinjer og andre kabler 
2.5.1 Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv- /datakommunikasjon 

og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved større 
utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. Kabelskap og andre mindre tekniske 
anlegg kan plasseres innenfor alle formål – med unntak av trafikkareal.  

2.5.2 Nettstasjoner/trafoer kan plasseres innenfor boligformål og i grønnstruktur. Utforming av 
slike anlegg skal beskrives i søknad om tiltak. Det samme gjelder kabler og ledninger.  

2.5.3 Anleggene må plasseres og utformes slik at de praktisk og estetisk er til minst mulig sjenanse. 
 

2.6 Elektromagnetiske felt   
2.6.1 Ved nyanlegg av trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler, og ved 

arealdisponering inntil/over slike anlegg, skal det søkes å unngå at boliger og lekeplasser 
utsettes for elektromagnetiske felt over 0,4 μT (mikrotesla) fra disse anleggene. 

 

2.7 Matjord 
2.7.1 Matjord som midlertidig eller permanent må flyttes eller blir bebygd skal fjernes og 

gjenbrukes i jordbruket. Grønnstruktur er unntatt fra denne bestemmelsen. 
2.7.2 Jorda kan deponeres midlertidig på egnet sted innenfor eller i nærheten av planområdet og 

sikres mot etablering av ugras og fremmedarter. 

3 Byggeområder 
3.1 Fellesbestemmelser 
3.1.1 Arkitektonisk utforming: 

a. Det skal legges vekt på høy kvalitet på den arkitektoniske utforming og materialbruk. 
b. Innenfor hvert delområde skal boligbebyggelsen ha et harmonisk arkitektonisk uttrykk i 

form av materialer, farger og volumer. Det skal fortrinnsvis benyttes tradisjonelle farger; 
ulike jordfarger, okergult, brunsvart eller rødt. 

c. Hovedinngang skal være på fasade mot eller i naturlig tilknytning til felles tun/ 
uteoppholdsareal/ internt gatenett. 

d. Takoppbygg for trapper, heiser og tekniske installasjoner, samt konstruksjoner/vegetasjon 
for eventuelle grønne tak og/eller solcelleanlegg skal godkjennes i tillegg til maks. møne- 
og gesimshøyder innenfor en samlet estetisk/arkitektonisk vurdering. 

e. Tak:  

i. Blokkbebyggelse skal ha flatt tak. 
ii. Småhusbebyggelse kan ha fri takform. Takform skal være enhetlig innenfor 

delfeltet. Saltak og valmtak skal ha takvinkel mellom 18 og 42 grader. Pulttak skal 
ha vinkel mellom 5 og 20 grader. 

iii. Takmateriale med blanke flater eller skarpe farger tillates ikke. 

f. Takterrasser: 

i. Takterrasser med rekkverk skal behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk.  
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ii. Takterrasser skal være tilbaketrukket fra fasadeliv, utformes slik at de blir til minst 
mulig sjenanse for nabo, og sikre tilfredsstillende støy-, vind- og solforhold. 
Takterrasser skal tilpasses med hensyn til utforming og størrelse slik at den 
harmonerer med bygget ellers og kan ikke omfatte hele takflaten. Rekkverk over 
gesims kan overstige regulert maks. høyde for bygningen med inntil 1 m.  

g. Ferdig gulv/grunn/terreng over parkeringskjeller kan være maks. 1,0 m over 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Terreng skal tilbakefylles mot eksponert kjellervegg.  

h. Det skal i minst mulig grad benyttes fyllinger og dype skjæringer.  
i. Der opprinnelig terreng faller med minst 2 m i byggets lengde eller bredde bør det 

benyttes underetasje.  
j. Utformingskrav støyskjerm: 

i. Støyskjerm skal være 2,5 m høy. 
ii. Støyskjerm skal utformes som treskjermer, eventuelt i kombinasjon med 

naturstein og glass.  
iii. Skjermender skal bevisst utformes og tilpasses stedet og terrenget. Utforming skal 

tilpasses helheten i delområdet, og inngå som del av utomhusplan, jf. 
bestemmelse 2.1.2.  

iv. Passasjer skal ivaretas med tilpassede åpninger. 

 

3.1.2 Tilgjengelige boenheter:  
a. Alle boliger skal ha trinnfri adkomst, og dersom dette ikke kan gjennomføres skal dette 

begrunnes i byggesøknaden.  
b. For blokkbebyggelsen gjelder TEK17 § 12-2. 
c. Min. 40 % av småhusbebyggelsen innenfor det enkelte delområde skal være tilgjengelige, 

dvs. med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Hvilke boenheter som skal være 
tilgjengelige skal vises i byggesøknad, jf. bestemmelse 2.1.2.  

3.1.3 Boliger til vanskeligstilte: Det tillates alle typer boliger til vanskeligstilte, inkl. nødvendige 
fasiliteter ved eventuell bemanning av boligene. 

3.1.4 Boligstørrelser: Innenfor hvert delområde skal det være boliger i forskjellige størrelser, med 
forskjellig antall soverom. 

3.1.5 Energi: Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det må tilrettelegges slik 
at bebyggelsen i planområdet fullt ut kan dekke varmebehov med fjernvarme eller med 
alternative energiløsninger som er miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarmeanlegget.  

3.1.6 Avfallshåndtering: Plassering av renovasjonsbeholdere skal organiseres som fellesanlegg 
(molok el.l. i hvert delområde eller for flere delområder) og forelegges renovasjonsselskapet. 
Plassering og utforming av området vises i situasjonsplan ved søknad om byggetillatelse. 

3.1.7 Private uteoppholdsareal: 
a. Boliger skal ha privat uteoppholdsareal på min. 10 % av boligens BRA, men ikke mindre 

enn min. 5 m2 pr. boenhet. 
b. Private uteplasser skal være beskyttet mot støy og biltrafikk. Privat uteoppholdsareal skal 

plasseres godt skjermet mot vind og kaldluft, og ha områder både med sol og skygge. 
Balkong, terrasser og takterrasser medregnes i privat uteoppholdsareal. Arealer brattere 
enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av privat uteoppholdsareal. 
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c. Areal som er ment å tjene som felles uteoppholds-, leke- eller parkeringsareal for 
delområdet, kan ikke tillegges enkeltseksjoner dersom eiendommen blir seksjonert. 

 

3.1.8 Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass: 
a. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal utformes i henhold til gjeldende 

kommune(del)plan, der ikke annet er oppgitt.  
b. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal plasseres sentralt i delområdet og være 

felles for alle boliger i delområdet. 
c. Det skal være trafikksikker adkomst fra alle boliger til felles uteoppholdsareal og 

nærlekeplass. 
d. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal være universelt utformet. 
e. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal ligge i naturlig tilknytning til passasjer, jf. 

bestemmelse 3.4.1c. 
f. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal kombineres med vegetasjon og åpne 

overvannsløsninger til en frodig grønn sone. Denne grønne sonen skal kobles tydelig til 
den overordnete sammenhengende blågrønne strukturen i grøntdragene. Koblingen skal 
utformes med vegetasjon, gangforbindelse og en åpen vannveg som plasseres i henhold til 
overordnet plan for overvannshåndtering. Det skal fortrinnsvis velges stedegen vegetasjon 
samt andre arter som fremmer det biologiske mangfoldet i området, blant annet ved å gi 
næring og skape levesteder til pollinerende insekter og fugler. 

g. Overvannsløsninger skal plasseres i henhold til overordnet plan for overvannshåndtering, 
jf. bestemmelse 2.4.  

h. Nærlekeplass skal plasseres på bakkeplan/parkeringskjeller. 
i. Min. 80 % av felles uteoppholdsareal skal plasseres på bakkeplan/parkeringskjeller. 

Dersom deler av felles uteoppholdsareal plasseres på tak skal det sikres at alle boliger 
innenfor delområdet har tilgang til arealet, og min. en adkomst skal være universelt 
utformet. 

j. Arealer på bakkeplan/parkeringskjeller skal ha tilstrekkelig jorddekke for vegetasjon og 
trær. Min. 20 % av arealet skal utformes med et jordlag med minst 60 cm tykkelse for 
planting av busker og trær. 

k. Underliggende konstruksjoner må tåle jordlag/dekke, lekeapparater, møblering, drift og 
vedlikehold samt oppstilling av brannbil.  

l. Felles kjørbare gangstier/adkomstarealer i tun og fram til inngangspartier medregnes i 
felles uteoppholdsareal. 

m. Nærlekeplass skal som hovedregel plasseres maks. 50 m fra boenheter som betjenes av 
nærlekeplassen. Dersom andre hensyn til helhetlig utforming av delområdet tilsier det, 
kan lekeplassen plasseres inntil 80 m fra enkelte boenheter. Nærlekeplasser skal naturlig 
inngå som en del av fellesarealene, opparbeides med min. 3 lekeapparater tilpasset 
barnehagebarn, samt sittemuligheter. Naturlige elementer (steiner og trestammer o.l.) 
skal søkes benyttet i utformingen. Lekeapparater skal ha støtdempende underlag, men 
bruk av gummibelegg som fallunderlag skal begrenses til et minimum. 
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3.1.9 Den ubebygde del av byggeområdene/tomta:  
a. Det kan plasseres gjerder, hekker, steinmur eller lignende i eiendomsgrensene bortsett fra 

der den grønne sonen/felles uteoppholdsareal mellom hustun kobler seg til den 
overordnete sammenhengende blågrønne strukturen.  

b. Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene.  
c. Mot lekeplass, friområde, felles gangveg og felles lekeareal kan eiendomsgrense markeres 

med gjerde, hekk e.l. 

 

3.1.10 Avkjørsler og adkomst: 
a. Avkjørselspunkt til det enkelte byggeområde/tomt er vist i plankartet. Avkjørselspiler er 

juridisk bindende med hensyn til maks. antall og hvilken veg avkjørslene skal komme fra, 
men avkjørsler kan sideforskyves langs vegen for best mulig tilpasning mellom veg og 
bebyggelse/uteareal på tomta. Plasseringen skal ta hensyn til gatekryss, 
fotgjengerkrysning, grønnstruktur og flomveger.  

b. I tilknytning til avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen 
eiendom eller felles adkomst.  

c. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten.  
d. Avkjørsel skal:  

i. ha en maks. bredde på 5,0 m.  
ii. ikke ligge høyere enn vegkanten på den offentlige vegen. 

iii. ligge vinkelrett på offentlig veg. 
iv. utformes slik at det blir akseptable stigningsforhold mellom kjøreveg og 

biloppstillingsplass på den enkelte tomt.  

 

3.1.11 Parkering: 
a. Parkeringskrav til boliger i blokk skal dekkes i parkeringskjeller.  
b. Minst 50 % av parkeringskrav til ny småhusbebyggelse i delområde B_1-B_5 skal dekkes i 

parkeringskjeller. 
c. Bakkeparkering skal samordnes, og det skal være mulig å bygge tak over 

bakkeparkeringen. Bakkeparkeringen skal plasseres slik at det ikke blir konflikt mellom 
parkering og felles uteoppholdsareal og lekeplass.  

d. Bakkeparkering uten tak skal ha permeabelt dekke. 
e. Det skal etableres en gjesteparkeringsplass per fem boenheter i tillegg til øvrig 

parkeringskrav. All gjesteparkering kan etableres på terreng. Gjesteparkering kan 
etableres innenfor SPA_2 og SPA_3. 

f. Gjesteparkering kan etableres på terreng og kan løses som kantparkering langs tilhørende 
gate langs SV_5 og SV_8 i avsatt parkeringsformål. Inntil 50 % av nødvendige gjesteplasser 
kan etableres på terreng i hvert delområde. 

g. Parkering innenfor boligformål skal tilrettelegges for lademulighet for el-biler og el-sykler.  
h. I parkeringsanlegg med plass til 20 biler eller flere, skal minst 10 % av plassene utformes 

for og reserveres bevegelseshemmede. Parkering for bevegelseshemmede skal plasseres 
nærmest mulig heis og inngangsparti.  
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i. Sykkelparkering skal utformes med høy kvalitet og utformes med hensyn til tyverisikring. 
Minst 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. En andel av sykkelparkeringen skal 
etableres lett tilgjengelig ved inngangspartier, og det skal etableres en servicestasjon for 
sykkel innenfor hvert delområde. Barnehagens uteareal skal dimensjoneres for parkering 
av sykkelvogn. 

j. Krav til parkeringsdekning: 

Type bygg Måles pr. Bil (min.) Sykkel  
Bolig 1-roms Boenhet 0,5 1 
Bolig 2-roms Boenhet 0,7 2 
Bolig 3-roms Boenhet 1 2 
Bolig 4-roms og 
større 

Boenhet 1 3 

Barnehage, 
off./privat 
tjenesteyting 

Antall årsverk 0,5 1 

 

3.1.12 BYA skal beregnes ut fra hele delområdet. 
3.1.13 Garasje/carport kan oppføres i 1 etasje med maks. gesimshøyde 3,0 m. Uthus/boder kan ha 

maks gesimshøyde 2,7 m. Garasje/carport og uthus/boder skal ha utforming og materialbruk 
som harmonerer med boligbebyggelsen. 

 

3.2 Frittliggende småhusbebyggelse BF_1-5 – utnyttelse og høyder 
3.2.1 Maks. BYA 30 %.  
3.2.2 Maks. møne- og gesimshøyde er hhv. 9,0 m og 6,5 m, målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 
3.2.3 Fra gnr./bnr. 87/87 tillates fradelt en boligtomt på min. 500 m2. 
 

3.3 Konsentrert småhusbebyggelse (BK_1-4)  
3.3.1 Delområde BK_1 og BK_2 

a. Delområde BK_1-2 skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse eller tomannsboliger, 
med tilhørende utearealer. Parkering skal samordnes. 

b. BK_1: Min. 1500 m2 BRA og maks. 35 % BYA. Min. antall boenheter i delområdet: 16. 
c. BK_2: Min. 1500 m2 BRA og maks. 30 % BYA. Min. antall boenheter i delområdet: 16. 
d. Byggehøyder:  

i. Bebyggelsen kan oppføres i 2 til 3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer, med 
høyder jf. tabell under.  

ii. Ett takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. 
iii. Flere takoppløft /arker tillates med en sammenlagt lengde på ½ av 

fasadelengdene.  
iv. Bebyggelsens høyde skal varieres og ta hensyn til lysinnslipp til tun og 

omkringliggende bebyggelse.  
v. Maks. tillatt gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng: 
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 Flatt tak  Skråtak (Saltak) Takoppløft 

 Gesims   Gesims Møne Gesims 

2 etg. 8,0 m   7,4 m 10,2 m  
3 etg. 11,3 m  9,5 12,3 10,5 m 

 

vi. Antall etasjer inkluderer underetasje. 

e. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass kan etableres felles for de to delområdene. 
f. Gjennom delområde BK_2 skal det til enhver tid sikres kjøreadkomst til delområde BF_2.  

 

3.3.2 Delområde BK_3-4 – utnyttelse og høyder 
a. Maks. BYA 35 %.  
b. Maks. møne- og gesimshøyde er hhv. 9,0 m og 6,5 m, målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 

 

3.4 Boligbebyggelse B_1-5 (blokk/konsentrert småhusbebyggelse) 
3.4.1 Felles bestemmelser 

a. Delområde B_1-5 skal benyttes til blandet boligbebyggelse med blokk/leilighetsbygg og 
konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende utearealer.  

b. Bebyggelsesstrukturen skal utformes i tun.  
c. Passasjer: 

i. Gjennom hvert delområde skal det opparbeides en sentral hovedpassasje med 
universell utforming.  

ii. Gjennom hvert delområde skal det opparbeides en passasje på tvers av 
hovedpassasjen.  

iii. Passasjene skal plasseres slik at de naturlig knytter omkringliggende områder 
sammen. I område B_4 skal en passasje knyttes til fotgjengerfelt over 
Hamarvegen. 

iv. Passasjene skal være allment tilgengelige.  

d. Parkeringskjeller under terreng skal ikke regnes med i bebygd areal eller bruksareal, under 
forutsetning av at dekket over parkeringsplan bebygges eller opparbeides som 
uteoppholdsareal. Adkomstramper til parkeringskjeller og sykkelparkering skal ikke regnes 
med i bebygd areal, og kan legges utenfor byggegrense.  

e. Tillatte høyder for hvert delområde er angitt med etasjeantall, med referanse til følgende 
tabeller:  

Blokkbebyggelse Gesims 

3 etg. 11,5 m 

4 etg. 14,8 m 
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i. Trappe-/heishus kan ha maks. høyde 3,7 m over maks. tillatt gesimshøyde.  
ii. Der det benyttes underetasje tillates en ekstra etasje i tillegg til angitt maks. 

etasjeantall. Bygget må trappes ned ved fremre/nedre fasade. 
iii. Ved totalt fire plan inkl. underetasje kan maks. gesimshøyde ved fremre/nedre 

fasade ikke overstige 11,5 m. 
iv. Ved totalt fem plan inkl. underetasje kan maks. gesimshøyde ved fremre/nedre 

fasade ikke overstige 14,8 m.  

 

Flatt tak  Skråtak (Saltak) Takoppløft Småhus-
bebyggelse Gesims Gesims Møne Gesims 

2 etg. 8,0 m 7,4 m 10,2 m  
3 etg. 11,3 m 9,5 m 12,3 m 10,5 m 

 

i. Ved ett takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. 
ii. Ved flere takoppløft /arker tillates med en sammenlagt lengde på ½ av 

fasadelengdene. 
iii. Maks. høyder regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. 

f. Den høyeste bebyggelsen skal som hovedregel konsentreres mot nordøst og bebyggelsens 
høyde skal varieres og ta hensyn til lysinnslipp til tun og omkringliggende bebyggelse. 

g. Delområdene skal bebygges med boliger i bilfrie tun tilrettelagt for nyttekjøring og 
utrykningskjøretøy. 

h. Innenfor hvert delområde skal det tilrettelegges felles innendørs areal på min. 30 m2. 
Arealet skal være tilgjengelig for alle beboere i delområdet. Arealet kan brukes til 
oppholdsareal, smørebod, treningsrom, felles hybel eller annet som kommer beboerne til 
gode. 

 

3.4.2 Delområde B_1 – utnyttelse og høyder  
a. Min. 4300 BRA. Maks. BYA = 40 % av delområdet. Min. antall boenheter i delområdet: 46. 
b. Min. 15 % av enhetene skal etableres som konsentrert småhusbebyggelse.  
c. Blokkbebyggelsen kan oppføres i 3-4 etasjer, hvorav maks. 70 % med 4 etasjer.  
d. Småhusbebyggelse kan oppføres med 2-3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer.  

3.4.3 Delområde B_2 – utnyttelse og høyder  
a. Delområdet skal utformes med to tun hvor minste avstand mellom bebyggelsen i de ulike 

tunene skal være 12 m. 
b. Min. 5900 m2 BRA. Maks. BYA = 35 % av delområdet. Min. antall boenheter i delområdet: 

63.  
c. Min. 35 % av enhetene skal etableres som konsentrert småhusbebyggelse.  
d. Blokkbebyggelsen kan oppføres med maks. 3 etasjer.  
e. Småhusbebyggelse kan oppføres med 2-3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer. 
f. Nærmest gården Kolsveen tillates rekkehus og parkering. Det tillates ikke blokk. 
g. Fasade/veggliv mot dyrka mark i sør skal ha maks. gesimshøyde 7,4 m. 
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h. Det tillates garasje på maks. 1 etasje utenfor byggegrense mot sør.  

3.4.4 Delområde B_3 – utnyttelse og høyder  
a. Min. 4500 m2 BRA. Maks. BYA = 35 % av delområdet. Min. antall boenheter i delområdet: 

48. 
b. Min. 20 % av enhetene skal etableres som konsentrert småhusbebyggelse. 
c. Blokkbebyggelsen kan oppføres med maks. 3 etasjer.  
d. Småhusbebyggelse kan oppføres med 2-3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer. 
e. Det skal sikres areal til min. 6 minihus. Følgende bestemmelser gjelder spesielt for 

minihus: 

i. Plassering av minihus skal vises i utomhusplan, jf. bestemmelse 2.1.2.   
ii. Minihus unntas fra krav til parkering.  

iii. Maks. gesims- og mønehøyde er 5 m. 
iv. Maks. BRA er 50 m2. 
v. Minihus skal være permanente, og ikke flyttbare/på hjul. 

vi. Krav i Byggteknisk forskrift som gjelder Planløsning og bygningsdeler i byggverk og 
Energi gjelder ikke. 

vii. Husene skal tilkobles offentlig vann og avløp.  
viii. Minihusene skal sikres uteoppholdsarealer som kan benyttes til dyrking.  

3.4.5 Delområde B_4 – utnyttelse og høyder 
a. Min. 5500 m2 BRA. Maks. BYA = 40 % av delområdet. Min. antall boenheter i delområdet: 

58. 
b. Min. 10 % av enhetene skal etableres som konsentrert småhusbebyggelse.  
c. Blokkbebyggelsen kan oppføres i 3-4 etasjer, hvorav maks. 80 % med 4 etasjer.  
d. Blokkbebyggelse mot BK_3/BF_5 kan ha maks. 3 etasjer. 
e. Småhusbebyggelse kan oppføres med 2-3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer. 
f. Småhusbebyggelsen skal trappes ned mot BK_3/BF_5.  
g. Maks. gesimshøyde for fasader mot BK_3 og BF_5 er 11,0 m.  

3.4.6 Delområde B_5 – utnyttelse og høyder 
a. Min. 1500 m2 BRA. Maks. BYA = 40 % av delområdet. Min. antall boenheter i delområdet: 

16. 
b. Min. 20 % av enhetene skal etableres som konsentrert småhusbebyggelse.  
c. Blokkbebyggelsen kan oppføres med maks. 3 etasjer.  
d. Småhusbebyggelse kan oppføres med 2-3 etasjer, hvorav maks. 50 % med 3 etasjer.  
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3.5 Kombinert formål – delområde B/T_1 – utnyttelse og høyder 
3.5.1 Maks. BYA = 35 %.  
3.5.2 Delområdet kan bebygges med spesialtilpassede boliger for kommunalt behov med mindre 

boliger i tun.  
3.5.3 Bebyggelsen kan oppføres i 1 etasje. Maks. møne- og gesimshøyde er hhv. 7,0 og 5,5 m over 

gjennomsnittlig planert terreng. 
3.5.4 Det skal sikres tilstrekkelig manøvreringsareal slik at biler kan snu innenfor B/T_1. 
3.5.5 Delområdet er unntatt krav til nærlekeplass. 
 

3.6 Barnehage BBH_1 
3.6.1 Maks. BYA = 25 %.  
3.6.2 Maks. gesimshøyde er 12 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. En eventuell tredje 

etasje skal ikke utgjøre mer enn 2/3 av byggets totale BYA.  
3.6.3 Det arkitektoniske uttrykket kan skille seg ut fra tilgrensende boligbebyggelse. 
3.6.4 Barnehagens uteområde skal ha solinnfall hele året og skjermes mot støy og biltrafikk.  
3.6.5 Barnehagens lekeareal skal gjerdes inn og utstyres med egnede porter. Materialvalg og 

fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene. 
3.6.6 Det skal anlegges en tilkomst/port mot f_GT/Leik_1. 
 

3.7 Vannforsyningsanlegg (BVF_1) 
3.7.1 Området skal benyttes til kommunalt vannforsyningsanlegg.  
3.7.2 Inntil det etableres nytt høydebasseng kan arealet benyttes til mellomlagring av matjord. Det 

tillates ikke deponering av andre typer masser. 
3.7.3 Det tillates ikke utelagring av maskiner eller utstyr.  
3.7.4 Arealer som ikke er bebygd eller benyttes til matjorddeponi skal være opparbeidet 

parkmessig.  
3.7.5 Kommunen kan stenge området for gjennomgangstrafikk/gangtrafikk. Dette forutsetter at 

o_SV_3 og SV_8 er opparbeidet.  
3.7.6 Inngjerding skal ha naturfarge. 
 

3.8 Renovasjonsanlegg (BR_1) 
3.8.1 Området skal benyttes til renovasjonsanlegg for barnehagen (BBH_1). 
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4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
4.1 Kjøreveg o_SV_1 og o_SV_2; Hamarvegen 
4.1.1 Del av Hamarvegen er regulert som offentlig veg.  
4.1.2 Det skal etableres oppmerkede fotgjengerfelt med intensivbelysning ved ny hovedadkomst 

til området og ved turdrag/Hamarvegen 120. Regulert plassering kan fravikes med inntil 5 m 
fra plasseringen i plankartet.  

4.1.3 Endelig utforming av fotgjengerfelt skal vurderes i samråd med vegmyndigheten. Det skal 
vurderes tiltak som lysregulering, opphevede gangfelt, ekstra skilting etc. Fartshumper i 
og/eller utenfor planområdet kan være en del av samlet plan for fotgjengerfeltene. 

 

4.2 Kjøreveger (o_SV_3-4 – SV_5-8)  
4.2.1 o_SV_3 er offentlig hovedadkomstveg inn i planområdet. I forbindelse med prosjektering av 

veg og tilhørende arealer skal det gjøres flomvurdering med oppdatert sikkerhetsmargin. 
o_SV_3 skal etableres på en voll min. 1,35 m over bunn av Hagebekken. 

4.2.2 o_SV_4 er offentlig veg mellom o_SV_1 og o_SGS_1; del av Hagevegen. Utforming av 
avkjørsel mot forretninger i nord og bredde mellom fortau kan fravikes dersom en annen 
løsning anbefales i detaljprosjektering. 

4.2.3 SV_5 og SV_6 er privat veg for adkomst til eksisterende og nye boliger.  
4.2.4 Det skal etableres min. to oppmerkede og hevede fotgjengeroverganger med 

intensivbelysning over SV_5:  
a. som del av gangforbindelse gjennom f_GT/Leik_1-2 og  
b. mellom B_1 og B_4. 

4.2.5 Adkomst fra SV_6 til B_2 kan sideforskyves innenfor SV_6. 
4.2.6 SV_7 er privat veg gjennom BK_3-4 til BF_5.  
4.2.7 SV_8 er privat veg for adkomst til B_3, B_5, B/T_1 og BVF_1, er del av gjennomgående turveg 

og adkomstveg til boliger sørvest for planområdet. 
 

4.3 Fortau (o_SF_1-4) 
4.3.1 Det er tillatt med kryssing av fortau ved avkjørsel.  
 

4.4 Gang- og sykkelveg (o_SGS_1-7) 
4.4.1 o_SGS_1 er offentlig gang- og sykkelveg og skal kunne benyttes som beredskapsveg 

dimensjonert for brannbil og lastebil. Kryssing av Hagebekken skal dimensjoneres for 200-
årsflom + 40 % klimapåslag. Vertikalkurvatur må tilpasses slik at vannet ved en tilstopping av 
kryssingen går over vegbanen og tilbake i bekkeløpet nedstrøms gang- og sykkelvegen. 

4.4.2 o_SGS_2-6 skal ha min. 3,5 m asfaltert bredde. SGS_7 skal ha min. 3 m asfaltert bredde.  
4.4.3 Gang- og sykkelveg skal utformes, merkes og/eller skiltes slik at det er tydelig at vegen er for 

både gående og syklende. Det er tillatt med kryssing av gang- og sykkelveg ved avkjørsler. 
4.4.4 SGS_7 skal utformes slik at det er en naturlig overgang til gjennomgående turveg i 

f_GT/LEIK_1. 
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4.5 Annen veggrunn – grøntareal 
4.5.1 Formålsfelt for annen veggrunn - grøntareal skal opparbeides i sammenheng med 

tilgrensende veger, grønnstruktur og turdrag som en del av den blågrønne strukturen for 
planområdet.  

4.5.2 Feltene skal som hovedregel ha en grønn/gresskledd utforming hvor vegetasjon holdes nede. 
4.5.3 I formålet tillates etablert turveger og avkjørsler som har sammenheng med arealbruk i 

tilgrensende felt. 
 

4.6 Parkering (SPA_1-3) 
4.6.1 SPA_1 er parkeringsplass for ansatte og for henting/bringing i barnehagen (BBH_1). Plassen 

skal etableres med permeabelt dekke. 
4.6.2 SPA_2-3 skal benyttes til langsgående gateparkering forbeholdt gjesteparkering i 

boligfeltene. Det skal legges inn grønne rabatter kombinert med trær og regnbed minimum 
for hver 4. parkeringsplass. 

 

4.7 Gatetun (SGT_1-4) 
4.7.1 SGT_1: Arealet skal primært benyttes som gangadkomst til barnehagen i BBH_1. 
4.7.2 SGT_2 skal benyttes til sykkelparkering 
4.7.3 SGT_3 og SGT_4 er avsatt til sykkelvogner og eventuell ordinær sykkelparkering. 
 

4.8 Kollektivholdeplass (o_SKH_1) 
4.8.1 o_SH_1 skal være opparbeidet med universell utforming i sammenheng med tilgrensende 

fortau eller gang- og sykkelveg. 
 

5 Grønnstruktur 
5.1 Park GP_1-5 
5.1.1 Parkområder er del av felles/offentlig grønnstruktur som skal opparbeides med hensyn til 

spesifikke funksjoner. 
5.1.2 GP_1 skal benyttes til dyrking (skolehage). 
5.1.3 o_GP_2 skal ha en parkmessig utforming med beplantning. Deler av området omfattes av 

frisiktsone, jf. bestemmelse 7.1.3.  
5.1.4 GP_3-5 skal ha en grønn/gresskledd utforming tilpasset bestemmelsene for sikringssone 

H190_1, jf. bestemmelse 7.1.2. Bygninger og konstruksjoner over bakkenivå er ikke tillatt. 
5.1.5 Det skal benyttes busker og trær som gir næring og skaper levesteder til pollinerende 

insekter og fugler. 
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5.2 Naturområde (GN_1-8) 
5.2.1 Naturområder er eksisterende skogbevokste og ubebygde arealer i planområdets randsoner. 

Innenfor naturområdene er det ikke tillatt med terrenginngrep eller oppfylling av masser.  
5.2.2 Hagebekkens kantvegetasjon skal beholdes så langt som mulig. Dersom vegetasjonen fjernes 

skal bekkeløpets sideareal erosjonssikres med løsninger som har dokumentert tilstrekkelig 
motstand mot erosjon og kantvegetasjon skal reetableres så langt som mulig. 

5.2.3 Tynning av vegetasjon må godkjennes av Lillehammer kommune av hensyn til 
naturmangfold, erosjon og eventuell rasfare. Flatehogst tillates ikke. 

5.2.4 Eksisterende tursti skal opprettholdes i GN8. 
5.2.5 Det skal benyttes busker og trær som gir næring og skaper levesteder til pollinerende 

insekter og fugler. 
 

5.3 Vegetasjonsskjerm (GV_1-5) 
5.3.1 Vegetasjonsskjermer er eksisterende eller planlagt vegetasjon som skal gi skjerming av 

bebyggelse. 
5.3.2 I GV_1 skal det beplantes med frittvoksende hekk og/eller trær som holdes på en høyde 

mellom 2 og 3 m. Det tillates adkomst til BF_2 gjennom GV_1. 
5.3.3 I GV_2, 3 og 4 skal eksisterende vegetasjon og trær bevares i så stor grad som mulig. Tynning 

kan utføres for å ivareta utsikt, solinnfall samt hensyn til estetikk og trygghet. 
5.3.4 GV_5 skal beplantes med blomstereng og smale trær med en kronediameter på maks. 3 m 

tilpasset gjerde i BVF_1 og o_SV_3. 
5.3.5 Det skal benyttes busker og trær som gir næring og skaper levesteder til pollinerende 

insekter og fugler.  
 

5.4 Kombinert formål Turdrag/Lekeplass (f_GT/LEIK_1-2) 
5.4.1 f_GT/LEIK_1-2 er hele områdets aktivitets- og møteplass for folk i alle aldre, og skal utformes, 

istandsettes og vedlikeholdes som dette.  
5.4.2 f_GT/LEIK_1-2 skal utformes som en naturlig del av den overordnede blågrønne strukturen 

for planområdet. Grøntstrukturen skal opparbeides som et slitesterkt anlegg, rikt på biologisk 
mangfold, som gir gode parkopplevelser fra anlegget står ferdigstilt. 

5.4.3 Det skal anlegges en gjennomgående turveg for gående og syklende gjennom f_GT/LEIK_1-2. 
Minimumsbredde er 2,5 m med finkornet grus/subbus som er egnet for barnevogner, 
rullestoler og snøbrøyting. Vegen skal kunne fungere som beredskapsveg. Vegen må 
opparbeides med bærelag med tilstrekkelig bredde for driftskjøretøy og utrykningskjøretøy.  
Passasje over SV_5 skal tilrettelegges som en del av turvegen. f_GT/LEIK_1 skal utformes slik 
at det er en naturlig overgang til SGS_7. 

5.4.4 Feltene skal samlet sett oppfylle følgende krav til innhold og kvalitet: 
a. Min. 6 lekefunksjoner tilpasset barn i alle aldre. 
b. Et areal på ca. 20 x 30 m for plasskrevende aktiviteter/ballfelt. 
c. Sittemuligheter for voksne. 
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5.4.5 Området skal utformes med et naturlig / landskapelig preg. Naturlige elementer (steiner og 
trestammer o.l.) skal søkes benyttet i utformingen.  

5.4.6 Terreng og stedegen buskvegetasjon / trær skal benyttes for å skape varierte frodige soner 
for aktivitet, lek og opphold. Vegetasjon, vann og terreng skal aktivt tas i bruk i utforming av 
lekeområdet.  

5.4.7 Lekeapparater skal ha støtdempende underlag.  
5.4.8 Bruk av gummibelegg som fallunderlag skal begrenses til et minimum.  
5.4.9 Det skal settes opp nødvendig ballnett mellom ballfelt, jf. bestemmelse 5.4.4 b, og 

nærliggende boligbebyggelse. 
5.4.10 Det skal utarbeides egen situasjonsplan for aktivitets- og møteplassene som skal vise 

materialbruk, eksisterende og ny vegetasjon, overvannsløsninger, bearbeiding av terreng 
med gamle og nye kotehøyder, stigningsforhold, ledelinjer, utforming og plassering av 
lekeapparat, benker og annen innredning, forstøtningsmurer, tomtegrenser, belysning som 
kun belyser turdraget og ikke omkringliggende boligfelt.  Planen skal utarbeides av 
landskapsarkitekt og godkjennes av kommunen. 

5.4.11 Det skal benyttes busker og trær som gir næring og skaper levesteder til pollinerende 
insekter og fugler.  

 

6 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6 
6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VN_1-3) 
6.1.1 Hagebekken skal opprettholdes i eksisterende løp og det er ikke tillatt med terrengendringer.  
 

7 Sone med særlig angitt hensyn (pbl § 12-6)  
7.1 Sikringssoner  
7.1.1 VA-trasé (H190_VA_1-2):  

a. Innenfor sikringssonene er det tillatt å etablere parkeringsplasser på terreng, som kan 
fjernes midlertidig ved behov for tilgang til eller vedlikehold av underliggende vann- og 
avløpsledninger.  

b. Herutover er det ikke tillatt med bygninger eller anlegg som forhindrer tilgang eller 
vedlikehold av vann- og avløpsledninger i grunnen. 

7.1.2 Sikringssone H190_1-2:  
a. Innenfor sikringssonene skal terreng og infrastruktur utformes for å håndtere flomvann. I 

H190_1 er min. tverrsnitt 1,2 m2 og i H190_2 er min. tverrsnitt 0,5 m2. Bygninger og 
konstruksjoner over bakkenivå/samferdselsformål er ikke tillatt.  

7.1.3 Frisiktsone (H140):  
a. I frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon, 

snøopplag og gjenstander (herunder parkering), slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over 
tilstøtende vegers nivå.  

b. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende 
vegers nivå. 
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c. Det tillates enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer 
sikten. 

7.2 Hensynssone – bevaring av naturmiljø (H560_1)  
7.2.1 Innenfor hensynsonen skal trær og naturlig vegetasjon bevares i så stor grad som mulig.  
7.2.2 Både store og små trær og annen vegetasjon skal merkes/gjerdes inn og beskyttes mot 

skader i anleggsperioden på nærliggende areal.  
7.2.3 Det tillates ikke lagring av jordmasser og lignende i hensynssonen. 
 

7.3 Støysoner (H210_1-2 og H220_1-2) 
7.3.1 Grenseverdier gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 gjøres 

gjeldende for planen. Det tillates ikke boenheter i rød støysone. Det tillates boenheter i gul 
støysone under følgende forutsetninger: 
a. Alle boenheter skal ha en stille side, med støynivå på fasade under Lden 55 dB. 
b. Min. 50 % av rom til støyfølsom bruk skal vende mot stille side, herav min. 1 soverom. 
c. I alle soverom skal maks. innendørs støynivå på natten (23-07) ikke overstige 45 dBA. 
d. Alle boenheter, hvor minst ett rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side, skal ha balansert ventilasjon. 
e. Lydisolasjon i fasaden skal dimensjoneres slik at krav til innendørs støynivå fra utendørs 

lydkilder i TEK17 / NS 8175:2012 lydklasse C oppfylles.  

7.3.2 Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. 
Balkonger i gul støysone skal innglasses.  

7.3.3 Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal ikke ha støynivå fra vegtrafikk som overstiger 
Lden 55 dB. 

7.3.4 Plassering av støyskjerm er vist i plankartet. Det tillates mindre justeringer av plasseringen.  
 

7.4 Flomfaresone 
7.4.1 Område H320_1 er avsatt til faresone for flom. Det er ikke tillatt med byggetiltak innenfor 

faresonen før tilstrekkelig sikkerhet iht. byggteknisk forskrift er dokumentert ivaretatt. Det er 
tillatt med flomforebyggende tiltak og andre tiltak i tråd med arealformålet naturområde 
(GN_1-8) som ikke øker flom- og erosjonsfaren.


