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1. Planens hensikt  

Hensikten med denne detaljreguleringen er å legge til rette for boliger fremst rettet til 

seniorer, samt skape et sammenhengende og variert felles uteoppholdsareal. 

 
 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

 
 

I henhold til plan- og bygningsloven gjelder følgende bestemmelser for det området som på 

plankartet er avgrenset med plangrense. Overordnet oversikt over reguleringsformål: 

 
 

Arealformål Formål SOSI Feltstørrelse m2 Tillatt BRA m2 

BEBYGGELSE OG 
ANLEGG (PBL §12-5, nr 1) 

    

BBB Boligbebyggelse- 
blokkbebyggelse 

1113 2870 7000 m2 

BE Energianlegg (trafo) 1510 224  

BRE Renovasjonsanlegg 1550 31  

BAS Annen særskilt angitt 
bebyggelse og anlegg 
(snøopplag) 

   

BUT Uteoppholdsareal 1600   

BLK 1 Lekeplass  348  

BLK 2 Lekeplass  141  

BLK 3 Lekeplass  72  

BLK 4 Lekeplass  154  

BLK 5 Lekeplass  449  

SAMFERDSEL OG 
TEKNISK 
INFRASTRUKTUR (PBL 
§12-5, nr 2) 

    

SKV 1 Kjøreveg 2011 941  

SKV 2 Kjøreveg 2011 63  

f_SGT Gatetun 2014 670  

o_SGS Gang - og sykkelveg 2015 731  

SVG1 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 79  

SVG2 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 445  

SVG3 Annen veggrunn - 
grøntareal 

2019 296  

GRØNNSTRUKTUR 
(PBL §12-5, nr 3) 

    

GKG1 Kombinerte 
grønnstrukturformål 

3800 941  

GKG2 Kombinerte 
grønnstrukturformål 

3800 576  

GN Naturområde 3020 2853  
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2.1.1 Universell utforming 

Alle bygninger, gatetun, utearealer og anlegg skal utformes etter prinsippet om universell 

utforming, slik at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker på en 

likestilt måte.

 
2.1.2 Krav til teknisk infrastruktur i fremtidige områder for bebyggelse og anlegg  

 

Energiforsyning 

Byggverk som oppføres innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, 

skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Retningslinjer for bruk av fjernvarme skal legges til grunn. 

Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse 

er energi - og miljømessig bedre enn fjernvarme. 

Avfall 

For ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående bebyggelse, skal det 

etableres nedgravde avfallsbeholdere som fremmer minimering, gjenbruk og 

gjenvinning. 

 

I utbyggingsområder som henger naturlig sammen og som bygges ut under ett, skal det 

kreves felles oppsamlingsutstyr/ oppsamlingsplass for abonnentene. Renovasjonsanlegg 

skal være universelt tilgjengelig. 

 
Overvann 

For alle utbyggingstiltak skal det være lokal overvanndisponering (LOD). Overvann skal ikke 
tilføres terreng raskere enn før tiltak startes. Overvann fra tak og overflater skal infiltreres og 
fordrøyes lokalt innenfor planområdet. Innenfor planområdet kreves egne anlegg for 
hensiktsmessig oppsamling, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier 
og andre arealer. 

 
2.1.3 Kulturminner i grunnen 

Dersom en under markinngrep skulle støte på kulturminner, må arbeidene stanses, og 

kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven. 

 
2.1.4 Massehåndtering – fremmede arter 

Ved flytting av løsmasser eller andre masser hvor fremmede arter er registrert, skal det ved 

masseforflytning treffes egnede tiltak for å unngå spredning. Planting av fremmede arter i 

henhold til artsdatabankens svarteliste skal ikke forekomme. 

 
2.2 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

Minste tillatte leilighetsstørrelse er 45 m2. Det skal etableres leiligheter i varierte størrelser, 

fra 45-120 m2. Maks 20% av leilighetene kan være 45-50 m2.  

 
2.2.1 Plassering og byggehøyde 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankart. Byggegrense er 

sammenfallende med formålsgrensen der ikke annet er vist på plankartet. 

Parkeringsareal under terreng inngår i maksimal BRA. 

 
Takterrasser skal trekkes minimum 3,2 meter inn fra bygningenes fasader mot fylkesvei 301. 

Det tillates pergolaer med maks høyde 2,2 m på takterrasser. Pergolaer skal være 
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tilbaketrukne fra gesims, og skal trekkes trekkes minimum 1 meter tilbake fra gesims. 

 
Det tillates kun transparent åpent rekkverk over maks gesimshøyde. 

Heis kan ha inntil 1,5 m høyere gesims enn angitt maks gesimshøyde. 

 
2.2.2 Bruk og adkomst 

Bebyggelsen skal benyttes i henhold til avsatt formål. Adkomst til bebyggelsen skjer direkte 

fra vegsystemet. Det tillates nødvendig kjøring inn på eiendommen for brannbil, flyttebil osv. 

De ubebygde delene av planområdet skal være åpne for allmenn ferdsel. Det tillates ikke 

bruk av gjerde i noen deler av planområdet. Det kan gjøres unntak av sikkerhetsmessige 

årsaker. 

 

2.2.3 Utforming 

For all bebyggelse og utomhusanlegg skal det legges vekt på høy kvalitet i arkitektonisk 

utforming, detaljering og materialbruk. Bebyggelsen skal ha variasjoner i utforming, fasader 

og høyder. Fasader skal utformes med tremateriale og skal ha langt vedlikeholdsintervall. 

Det skal benyttes en dempet og noe variert fargebruk tilpasset bebyggelsen. Bebyggelsen 

skal oppføres med flate tak. 

 
Fasade på garasjekjeller mot Strømsdalen skal gis en tiltalende utforming bl.a. for å redusere 

høydevirkning. 

Ventilasjonsanlegg er ikke tillatt på tak. 

 
2.2.4 Krav til utomhusplan 

Det skal utarbeides plan for utomhusanlegg og felles adkomst som skal være godkjent før 

rammetillatelse gis. Utomhusområdene skal utformes slik at de bidrar til økt folkehelse og 

bruk. I forbindelse med rammetillatelse skal utomhusplan utarbeides i detalj og vise 

plassering av bygg, kjørevei, adkomst, avfallshåndtering, gangveier, parkering, 

sykkelparkering, eksisterende og fremtidig terreng, leke- og uteoppholdsarealer, 

fordrøyningsanlegg, plan for overvannsløsning, snølagring, forstøtningsmurer, eksisterende 

og ny vegetasjon/ beplantning med planteliste, gjerder, samt materialbruk, møblering, 

belysning, støyskjermer, skilting med mer. 

 
Planen skal vise inndeling av private, halvoffentlige og offentlige utearealer på en god og 

lesbar måte, samt utearealenes overgang mot tilgrensende formål. Overgangen til privat 

areal skal markeres. 

 
Det tillates ikke bruk av gjerde i noen deler av planområdet. Det kan gjøres unntak av 

sikkerhetsmessige eller støydempende årsaker. 

 
2.2.5 Bokvalitet og uteoppholdsareal 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes som vist i illustrasjonsprosjektet som medfølger 

reguleringen. Planområdet skal fremstå som et arkitektonisk helhetlig område. Det skal 

legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske og landskapsmessige utformingen av 

uteoppholdsarealene. Uteoppholdsarealene skal utformes med estetiske kvaliteter. 

Det skal tilrettelegges for variasjon i utforming av uteoppholdsarealene, hvor det skal brukes 

ulike typer materialer, belegg og beplantning. Arealer for uteopphold og lek skal plasseres på 

de mest solrike områdene. 
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Leilighetene skal i hovedsak vende seg mot minst to sider. For alle boenheter skal det 

tilrettelegges for private uteoppholdsarealer på balkonger eller terrasser. Alle leiligheter 

skal ha tilgang til felles uteareal på takterrasse. Høyde på støttemurer skal ikke overstige 

1 meter. 

 

2.2.6 MUA 

Minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være 80 m2. Maks 8 m2 på privat ikke overbygd 

balkong/ terrasse får regnes inn i total MUA. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn i 

MUA. 

 

2.2.7 Parkering 

I felles garasjeanlegg skal det etableres 56 biloppstillingsplasser, inkl. gjesteparkering. 

Minimum 10% av parkeringsplassene skal opparbeides for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Parkeringen skal i hovedsak opparbeides på terrengnivå under 

bygningsfasen. Minimum 7 p-plasser skal opparbeides som gjesteparkeringsplasser på 

utvendig fellesareal. Minimum 50% av parkeringsplassene skal ha fremlagt mulighet for 

ladning av el-biler. Det skal være minimum 2 oppstillingsplasser for sykler per leilighet, 

som skal etableres på overdekt areal. 

 
2.2.8 Geotekniske tiltak 

Geoteknisk prosjektering må foreligge før rammetillatelse kan gis. 

 
2.2.9 Støy 

Bebyggelsen skal utformes ihht. retningslinje for behandling av støy T-1442/2016. 

Nye støyfølsomme bruksformål innenfor gul sone tillates på følgende vilkår: 

• Støynivå på private uteoppholdsarealer og felles uteoppholdsareal skal ikke overstige Lden 

55 dB fra veitrafikk. 

• Kravene til innendørs støynivå, inneklima og luftkvalitet skal være tilfredsstilt, jfr. TEK og 

NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter og standarder. 

• Minimum halvparten av antall rom til støyfølsomt bruksformål (soverom og stue) i hver 

boenhet skal ha vindu mot en stille fasade. Herunder skal minst ett soverom ligge mot en 

stille fasade (støynivå under Lden 55 dB utenfor fasade). 

• Behov for solavskjerming eller kjøling skal være ivaretatt. 

• Støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene 

vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

 
2.2.10 Brann 

Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/ tilrettelegging for brannvesen 

i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må tilfredsstillende 

innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i hele anleggsperioden og også 

i ettertid.  

 

Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, sykkelstativer, 

lekeapparater, bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/brannbil og hindre 

effektiv innsats for brannvesenet. 

Ved underjordisk parkering må det besørges god tilrettelegging for brannvesen mht. 

tilgjengelighet (angrepsveier), vannforsyning og røykventilasjon.  
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Som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering av nye 

brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må være avklart med brannvesenet. 

 
2.2.11 Strålevern 

Soverom skal ikke etableres mot den fasaden som er nærmest høyspentledning i områdene 

1A og 3B. 

 

3  Bestemmelser til arealformål  

 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

 
Felt BBB: Formål: bolig 

Feltet kan bebygges med maksimal BRA 7000 m2 i henhold til plankart. 

Området skal benyttes til boligformål med tilhørende uteareal inkl. nærlekeplasser. 

Parkeringsgarasje er tillatt innenfor feltet. 

 
Maks gesimshøyde: 

1A: +164 

1B: +167 

2A: +164 

2B: +167 

3A: +167 

3B: +161 

 
Felt: f_ BUT Formål: Uteoppholdsareal 

Det er tillatt å anlegge vegetasjon og bygning som er knyttet til bruken av de felles utnyttede 

uteoppholdsarealene. Dette illustreres i utomhusplan. 

Uteoppholdsarealene skal tilrettelegges for variert bruk for ulike brukergrupper. Det skal 

tilrettelegges sitteplasser for opphold og komfort. 

Det skal anlegges gangsti som forbinder boligprosjektet Vestre Strøm (plan nr 201) med 

denne planens søndre del og ned til gang- og sykkelveg i sørvest. Gangsti skal være 

universelt utformet innenfor planområdet. 

 
Felt: f_BLK Formål: Lek 
Lekeplass f_BLK1, f_BLK, f_BLK3, f_BLK 4, f_BLK5 skal være felles for boliger innenfor 
f_BBB. Lekeplassutstyr skal være tilpasset bruk av forskjellige alderstrinn og deler av det 
skal være universelt tilgjengelig. Det skal være mulighet for barn med nedsatt 
funksjonsevne å benytte seg av deler av lekeplassutstyret, adkomst skal være universelt 
utformet til f_BLK1, f_BLK, f_BLK3, f_BLK 4 fra nærliggende heis. 
Lekeplasser skal være opparbeidet med utstyr som sandkasser, klatrestativ, vippedyr, sklie 

og huske. Det skal opparbeides akebakke for små barn i BLK1. 

Felt: GN Formål: Natur 
Området skal beholdes som naturområde. 

Felt: f_BRE Formål: Renovasjonsanlegg 
Felles renovasjonsanlegg skal være felles for boliger innenfor f_BBB. 

 
Felt: f_BE Formål: Energianlegg 
Nettstasjon plasseres innenfor avsatt område. Nettstasjon skal stå minst 5 meter fra 
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bebyggelsen. 
 

Felt: f_ BAS Felles snøopplag 
Område for snøopplag. 
 

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

Fellesbestemmelser for  samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felt SKV1, 
SKV2, f_SGT1, SGS, SVG1, SVG2, SVG3). 

 

Felt: SKV1, SKV2 
Fylkesvei 

 
Felt: SGT1 
I gatetun er det tillatt veg, gjesteparkering og tekniske anlegg tilhørende boligbebyggelsen. 
Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, sykkelstativer, 
bommer etc. må ikke være til hinder for utrykningskjøretøy/brannbil og hindre effektiv innsats 
for brannvesenet. 
Det er tillatt å legge bekk i rør under gatetun. 

 
Felt: SVG1, SVG2, SVG3 
Område mellom kjørevei og gang- og sykkelvei. 
Annen veigrunn skal tilsås/ beplantes eller behandles på annen parkmessig måte. 

 
Felt: SGS 
Offentlig gang og sykkelvei flyttes i posisjon ved innkjøring til boligene i henhold til Statens 

vegvesens anvisninger og krav. 

 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 

Felt: GKG1 og GKG2 Kombinert grønnstrukturformål 

I frisiktsonene er det ikke tillatt med busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større 

enn 0,5 m over vegbanen til gang- og sykkelvegen langs fv. 301. 

Det skal anlegges åpent fordrøyningsanlegg for overvann innenfor 

området, hvor det skal etableres et vannspeil innenfor GKG2. 

Vannspeilet skal være estetisk tiltalende. Det er tillatt å legge bekk i 

rør under GKG1. 

 
Felt: GN Naturområde 

Området skal beholdes som naturområde. 

 

 

4  Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)  
 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (sone H370_Høyspenningsanlegg)  
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings 

luftledninger. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, 

takutspring, vegg, sålekant m.m.). Jordkabler er ikke omfattet av hensynsonen og må 

hensyntas ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover 

hensynssonen. 
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5  Rekkefølgebestemmelser  
 

5.1 Opparbeidelseskrav 

Ved etappevis feltutbygging skal planlagte rekkefølger og opparbeidelse godkjennes av 

kommunen. 

Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas under hele utbyggingen. 

Garasje 

Innkjøring til garasje skal bygges samtidig med boligene på feltet. 

 

5.2 Før rammetillatelse (felt BBB, SGT1, f_BUT1, f_BLK1-5) 

 
Plan for anleggsperioden 

I forbindelse med rammesøknad skal det leveres plan for anleggsperioden, som viser/ 
redegjør for plassering av riggområder, håndtering av masser, lagerplasser, eventuelle 
brakker med adkomst og parkering, trafikkavvikling, kjøremønster for anleggstrafikk med 
mer. 

 

Miljøoppfølgingsplan 
Bekken skal ikke forringes i anleggsperioden. Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for 
å sikre dette, som viser løsning og konkrete tiltak for hvordan det skal sikres at bekken ikke 
forringes i anleggsperioden. Miljøoppfølgingsplanen skal godkjennes av kommunen. 

 
Ny adkomstvei fra fv.301 

Byggeplan for nytt kryss med fv. 301 skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen 

kan gi rammetillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet. 

 
Skole- og barnehagekapasitet 

Før det gis rammetillatelse for utbygging av området skal nødvendig skole- og 
barnehagekapasitet være dokumentert. 

 

Uteareal 

Det skal utarbeides samlet plan for utomhusanlegg og felles adkomst, som skal være 

godkjent før rammetillatelse gis. Planen skal vise opparbeidelse og bruk av alle ubebygde 

arealer, og dokumentere god sammenheng med tilliggende byggetrinn og forholdet til felles 

helhetlig utomhusplan. Gangsti som forbinder boligprosjektet Vestre Strøm (plan nr 201) med 

denne planens søndre del og ned til gang- og sykkelveg i sørvest skal vises. 

 
Miljøhensyn 

Før rammetillatelse gis skal det redegjøres for hvordan takvann og regnvann 

håndteres ved infiltrasjon i grunnen på egen eiendom, og hvordan eventuell 

forurenset grunn behandles. 

 
Det skal fremlegges dokumentasjon på at bebyggelsen er sikret et akseptabelt radonnivå. 

 
Massehåndtering – fremmede arter 

Det skal utarbeides en massehåndteringsplan som skal fremlegges ved søknad om 

rammetillatelse. 
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Brannsikkerhet 

Før rammetillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig tilgang på 

slokkevannsmengde og slokkevannsuttak. Samtidig skal det foreligge en utomhusplan som 

viser tilfredsstillende ivaretakelse av tilgjengelighet/ adkomst for brannvesenet i henhold til 

byggeteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskaper. 

 
Avfallshåndtering 

Før rammetillatelse gis må ROAF kontaktes for endelig godkjenning av løsning og 

plassering. 

 

Geotekniske tiltak 

Før rammetillatelse gis må det foreligge en geoteknisk plan der tiltak skal 

dokumenteres. 

 

5.3 Før igangsettingstillatelse (felt BBB, SGT1, f_BUT1, f_BLK1-5) 
 

Ny adkomstvei fra fv.301 

Byggeplan for nytt kryss med fv. 301 skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen 

kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet. Formålet med 

denne rekkefølgebestemmelsen er å sikre at regulert kryss blir bygget av privat utbygger uten 

kostnader for det offentlige. Videre er formålet med rekkefølgebestemmelsen å sikre at 

krysset blir bygget med krav til utforming gitt i Statens vegvesens håndbøker. 

 

5.4 Før bebyggelse tas i bruk (felt BBB) 
 

Brannsikkerhet 

Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk 
jf. Pbl. 12-7 nr. 4. Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være 
tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggeteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer 
vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.  

 
Lekeplasser 
Lekeplass f_BLK1, samt tilliggende uteoppholdsareal (f_BUT1) i henhold til utomhusplan 
skal opparbeides før det gis brukstillatelse til bygninger 1A og 1B. 
 
Lekeplass f_BLK2 og f_BLK3, samt tilliggende uteoppholdsareal (f_BUT1) i henhold til 
utomhusplan skal opparbeides før det gis brukstillatelse til bygninger 2A og 2B. 
 
Lekeplass f_BLK4 og f_BLK5, samt tilliggende uteoppholdsareal (f_BUT1) i henhold til 
utomhusplan skal opparbeides før det gis brukstillatelse til bygninger 3A og 3B. 

 

5.5 Før brukstillatelse (felt BBB) 
 

Støyskjermingstiltak 
Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og 
innendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016 og teknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven NS8175- klasse C, før det kan gis brukstillatelse/ 
ferdigattest for boliger. 


