
 
 
 
Reguleringsplan for ny brannstasjon 
Reguleringsbestemmelser 
Sist revidert av kommunen: 02.03.20 
Godkjent:  
Plan-ID: 2018p175e04  
 

1. Avgrensing 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet.  
 

2. Reguleringsformål og hensynssoner  
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Offentlig eller privat tjenesteyting – brannstasjon (1169) 
Næring /tjenesteyting (1824), N/T 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 
Vei (2010)  
Fortau (2012) 
Annen veigrunn – grøntareal (2019) 

Hensynssone (PBL § 12-6, jf. 11-8 bokstav a) 
Sikringssone – frisikt 
 

3. Felles bestemmelser 
3.1 Universell utforming 

Alle offentlige arealer, friområde, vei, gang- og sykkelveier mv. skal opparbeides etter prinsipper om 
universell utforming og gjeldende forskrift. Ved beplanting og tilsåing skal allergene arter og 
fremmede problemarter unngås.  
 

3.2 Bærekraftige løsninger 
a) Det skal redegjøres for valg av bærekraftige materialer, energiløsninger og lokalisering av 

bygg, og valget skal begrunnes gjennom et klimaregnskap. 
b) Det tillates aktiv bruk av tak og fasader. Tre i fasade og konstruksjon skal brukes. 
c) Vann- og avløpsløsninger som gir lavest mulig miljøkonsekvenser skal etableres. 
d) Takflater skal utnyttes med vannfordrøyende egenskaper (blå/grønne/grå tak). 

 
3.3 Utforming av bebyggelse og anlegg  
a) Bebyggelse og anlegg skal utformes med vekt på høy kvalitet i den arkitektoniske utforming, 

detaljering og materialbruk.  
b) Støyskjermingstiltak skal utformes som en integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø.  
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c) Estetikk og arkitektonisk utforming skal tillegges vekt. Store monotone flater skal unngås, ved 
hjelp av materialbruk, relieff, farger eller tydelige sprang i fasade.  

 
3.4 Teknisk infrastruktur  
a) Bebyggelse skal knyttes til fjernvarmenettet.  
b) Renovasjonsløsning skal etableres under bakken i form av nedgravde avfallsbrønner. 

 
3.5 Støy  
a) Til enhver tid gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen skal legges  

til grunn for reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven.  
b) I rød støysone tillates ikke oppføring av ny bebyggelse eller bruksendring til støyfølsomt 

bruksformål. 
 

3.6 Utomhusplan 
Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt plan for hele planområdet i målestokk 
1:500.  

Planen skal vise: 
- planlagt bebyggelse,  
- eksisterende og planlagt terreng,  
- beplantning,  
- belysning,  
- skilt,  
- forstøtningsmurer,  
- stigningsforhold,  
- bilparkering, sykkelparkering og HC-parkering,  
- avfallshåndtering,  
- oppholdsareal,  
- støyskjermingstiltak,  
- vinterbruk med snølagring, 
- hvordan universell utforming er ivaretatt,  
- disponering og drenering av overvann, 
- utomhus møblering, 
- gangsoner. 

3.7 Vilkår om forurenset grunn  
All graving og disponering av masse fra området skal gjøres på bakgrunn av en miljøteknisk 
undersøkelse. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det foreligge en godkjent tiltaksplan for 
håndtering av forurenset grunn. Alternativt må det foreligge dokumentasjon på at grunnen ikke er 
forurenset.  
 

3.8 Krav til anlegg 
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting.  
Planen skal redegjøre for: 

- trafikkavvikling,  
- massetransport,  
- driftstider,  
- trafikksikkerhet for gående og syklende,  
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- renhold og støvdemping,  
- støyende arbeider. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. I 
anleggsfasen, skal til enhver tid gjeldende støygrenser angitt av Miljøverndepartementet legges til 
grunn.  
 

4. Offentlig eller privat tjenesteyting – brannstasjon (o_BR) 
Området skal brukes til brannstasjon. Arealer foran innganger, samt viktige gangarealer til disse, skal 
tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Hovedinngang skal plasseres 
mot adkomsten til området.  
 
Byggehøyder og utnyttelse 
Utnyttelsen skal minimum være 18% BYA, det tillates en maksimal utnyttelse på 70% BYA. 
 
Bebyggelsens gesimshøyder og/ eller mønehøyder skal ikke overstige kotehøyde 214 moh. 
Nødvendige tekniske installasjoner skal ha maksimal høyde på 2,5 meter over gesims, innenfor et 
areal på maksimalt 15 % av takflaten og utformes i harmoni med bebyggelsen forøvrig.  
 
Parkering  
Det tillates etablert opptil 24 parkeringsplasser på bakkenivå innenfor arealet regulert til 
brannstasjon, i tillegg til minst to HC-plasser. Det skal legges til rette for ladestasjon for minimum 5 
el-biler, og etableres overbygd sykkelparkering for minimum 10 sykler ved hovedinngangen.  
I parkeringskjeller skal det legges til rette for sykkelparkering for minimum 8 sykler, tilrettelagt med 
lademuligheter for el-sykler.  
 
Parkering skal etableres i tråd med intensjonene i vedlagt illustrasjonsplan. 
 

5. Næring /tjenesteyting (N/T) 
Området reguleres til næring/tjenesteyting. Innenfor formålet tillates arealer for: 

 Næring: herunder industri, lager, verksted, håndverk og produksjon. Det tillates ikke etablert 
virksomheter som ved støy og andre forurensninger vil være til vesentlig ulempe for beboere 
i omliggende boligområder 

 Tjenesteyting: herunder offentlig og privat tjenesteyting. 
 Det tillates ikke arbeidsplassintensive virksomheter innenfor området. 
 Arealer for lagring og parkering skal skjermes med bygning, tak, gjerder eller beplantning. 

 
Byggehøyder og utnyttelse 
Utnyttelsen skal minimum være 40% BYA, det tillates en maksimal utnyttelse på 70% BYA.  
 
Bebyggelsens gesimshøyder og/ eller mønehøyder skal ikke overstige kotehøyde 203 moh. 
Nødvendige tekniske installasjoner skal ha maksimal høyde på 2,5 meter over gesims, innenfor et 
areal på maksimalt 15 % av takflaten og utformes i harmoni med bebyggelsen forøvrig. 
 
 
 



Reguleringsbestemmelser - Reguleringsplan for ny brannstasjon - Plan-ID: 2018p175e04  
  

 
4 

Parkering 
Parkering skal være i samsvar med bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Dette gjelder både for 
bil, HC-parkering og sykkel. 
 

6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
6.1 Generelt 

Veisystemet skal legges om som vist på plankartet. Alle veier og gang-/sykkelveier skal opparbeides 
iht. håndbok N100 «Veg og gateutforming». 
 

6.2 Eierforhold  
Alle kjøreveier, fortau, gang-/sykkelveier og annen veigrunn skal være offentlige.  
 

6.3 Annen veigrunn - grøntareal (o_AV) 
Her inngår grøntarealer, skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer, stabiliserende tiltak, 
støyskjerm og lignende. 
 

6.4 Avkjørsler  
Brannstasjon 
Avkjørselspilen er veiledende, men skal etableres fra o_KV2. Brannstasjon kan få utkjøring ved 
utrykning direkte til rundkjøring. Utkjøring for utrykning skal stenges med bom og skal kun benyttes 
under utrykning. Utkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen/veieier før bygging.  
 
Utkjørsel direkte til rundkjøring er midlertidig inntil rundkjøring eventuelt bygges om i tråd med 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Næring /tjenesteyting  
Avkjørsel er veiledende og tilpasses ny bebyggelse. Avkjøring skal ikke skje fra Industrigata, men fra 
viste tverrvei. Det tillates en avkjøring fra eiendommen regulert til næring /tjenesteyting. Ved tiltak i 
N/T skal avkjørsel fra Industrigata stenges.  
 

6.5 Overflatevann  
Tiltak iht. godkjent plan for overvannshåndtering datert 07.02.2020 skal være gjennomført før det 
kan gis brukstillatelse.  
 

7. Henssynssoner 
Sikringssoner - frisikt 
Innenfor frisiktsone FS_1, FS_2 OG FS_3 skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over bakken. 
Området på 78x10 meter må ikke gis en bruk som gjør at fri sikt på noe tidspunkt blir hindret. 
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8. Rekkefølgekrav 

 
8.1 Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen  

Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det foreligge miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. Planen 
skal godkjennes av kommunen.  
 

8.2 Miljøoppfølgingsplan for driftsfasen 
Før brukstillatelse kan gis, skal det foreligge miljøoppfølgingsplan for driftsfasen. Aktuelle tema er 
blant annet støy, lys, trafikk og støv. Planen skal forelegges kommunen. 
 

8.3 Vei og parkering 
Før ferdigattest skal følgende være opparbeidet/etablert: 

 Fortau fra Industrigata (o_FT1).  

 Universelt utforma gangsoner fra både o_FT1 og o_FT2 til hovedinngang for ny brannstasjon.  

 En oppstrammet og trafikksikker avkjøring fra Industrigata til o_KV2. 

 

Før utkjørsel for utrykning kan tas i bruk og det gis brukstillatelse skal følgende være etablert: 

- Bom og nødvendig varslingsutstyr.  


