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 PLANBESTEMMELSER 

 (Plan- og bygningsloven § 12-7) 

 
 Områderegulering for Roa 

 
 Plan-id: 0533-2017-0014 
  
  
 Vedtatt:  

til offentlig ettersyn i henhold til Kommunestyrets vedtak 17.12.2020, sak 

125/20. 

DEFINISJONER 

PBL Plan- og bygningsloven. 

%-BYA Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, og beregnes 

etter NS-3940.   

%-BRA Prosent bruksareal er forholdet mellom bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) og 

tomtearealet. 
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1. HENSIKT 
 

Planen legger rammer for videre planlegging, utvikling og utbygging av Roa. Hensikten med planen er 

å legge til rette for et attraktivt og levende sentrum og tettsted med boliger, forretninger, kontorer, 

tjenesteyting og møteplasser/grønnstruktur. Ved planlegging og opparbeiding av alle områder 

innenfor planområdet, skal det legges vekt på løsninger som er preget av helhetlig miljøtenkning. 

2. REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 
 

Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6:  

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

• B - Boligbebyggelse 

• BFS - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 

• BKS - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 

• S - Sentrumsformål 

• F - Storvarehandel, plass- og transportkrevende varehandel 

• T - Offentlig eller privat tjenesteyting 

• IA - Idrettsanlegg 

• RP – Renovasjon og post 

• E – Energianlegg 

• VA - Vann- og avløpsanlegg 

• LK - Lekeplass 

• BFK - Bolig/forretning/kontor 

• BFKT – Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

• FK – Forretning/kontor 

• FKT - Forretning/kontor/tjenesteyting 

• BK – Bolig/kontor 

• SP – Sentrum/park 

• N – Næring 

• BV- Bensinstasjon/vegserviceanlegg 

 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 

• S - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• SV - Veg 

• SF - Fortau 

• SGS - Gang-/sykkelveg 

• SVG - Annen veggrunn - grøntareal 

• STJ - Trasé for jernbane 

• STK - Kollektivtrase for buss 

• SKT - Kollektivterminal 

• P - Parkeringsplass 

• IP - Innfartsparkering 

 

 

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 1.ledd nr. 3) 
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• GV – vegetasjonsskjerm 

• GF - Friområde 

• GT - Turveg 

• GB - Blågrønnstruktur 

 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§ 12-5, 1.ledd nr. 5) 

• LNFR - LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag 

 

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, 1.ledd nr. 6) 

• V - Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone 

 

 

HENSYNSSONER (§ 12-6, jf. § 11-8) 
SIKRINGS-, STØY- og FARESONE (§ 11-8, 3.ledd, a) 

• H210 – Rød sone iht. T-1442 

• H220 – Gul sone iht. T-1442 

• H310 – Ras- og skredfare 

• H320 – Flomfare 200 års flom med 20% klimapåslag 

• H370 – Høyspenningsanlegg  

• H390 – Fare for forurensning i grunn 

 

 

BESTEMMELSESOMRÅDE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

• # 1 & #2Tillatt med jernbanekulvert 

• # 3 Tillatt med fortau langs Roalinna 

 

 

      (§ 12-7, 2. ledd) 

 

  
BÅNDLEGGINGSSONER (§11-8, 3. ledd, d) 

• H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

 

  

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN (§11-8, 3. ledd, c) 

• H570 – Hensyn til kulturmiljø 

• H560 - Hensyn til naturmiljø 
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3. FELLESBESTEMMELSER 
 

 Universell utforming (PBL § 12-7 nr. 4) 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som hovedregel 

sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende 

veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik må begrunnes i 

forbindelse med byggesøknad. 

 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (PBL § 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeid straks 

stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov 

om kulturminner § 8. Varsel skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen, slik 

at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan gjennomføres, og 

eventuelle vilkår for dette.  

 Overvannshåndtering (PBL § 12-7 nr. 1, 4 og 12) 
Overvann skal håndteres internt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde. I størst mulig grad 

skal overvann tas hånd om ved kilden (fordrøyning) slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik 

naturtilstanden. Det fortsettes at slik håndtering ikke skal medføre økt vannføring i vassdragene, 

herunder fare for erosjon og forurensing, samt ulempe på nedenforliggende eiendom.  

a) Overvannsmengder tilsvarende 20-års regn med klimapåslag (40 %) og 30 års gjentaksintervall, 

skal beregnes med utgangspunkt i Gardermoen nedbørstasjon. Overvannsmengdene skal 

håndteres lokalt innenfor planområdet, før det ledes mot åpne vannveier etter følgende prinsipp 

(NORSK VANN’s 3-trinnsmodell): 

• Trinn 1: Fang opp, rens og infiltrer 

Avrenning fra mindre regn (< 20 mm) 

• Trinn 2: Forsink og fordrøy 

Avrenning fra store mengder regn (20 mm-40 mm)  

• Trinn 3: Sikre trygge flomveier 

Avrenning fra ekstrem regn (> 40 mm) 

b) Overvannshåndtering skal være en integrert del av utearealene og bebyggelsen (grønne/blå tak, 

dammer,regnbed m.m.). Prosjekteringen skal utføres av foretak med kompetanse på overvann.  

c) Påslipp av overvann til det kommunale avløpsnettet er som hovedregel ikke tillatt, men kan 

godkjennes av kommunen ved særskilte tilfeller. 

 Vann- og avløp (PBL § 12-7, nr. 4) 

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. 

 Radon (PBL § 12-7, nr. 4) 

Alle nye bygninger skal sikres mot radon i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter. Ved søknad om 

bruksendring i eksisterende bygninger skal disse også sikres mot radon.   

 Naturmiljø og biologiske forhold (PBL § 12-7, nr. 3) 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå 

mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold 

(Naturmangfoldloven). 
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 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL § 12-7, nr. 4) 

a) Innenfor planområdet skal ulike trafikantgrupper prioriteres i denne rekkefølgen: 

1. Gående 

2. Syklende 

3. Kollektivtrafikk 

4. Varelevering 

5. Privatbiler 

b) Torg og plasser skal legges til rette for myke trafikanter, med bilen som gjest der det er 

nødvendig. Slike områder skal opparbeides etter prinsippene for sambruk. 

c) Alle nye tiltak, offentlige og felles uterom skal opparbeides slik at de ivaretar kravene til 

universell utforming. Alle innganger skal være lett tilgjengelige og godt synlige. 

 Midlertidig bruk (PBL § 12-7, nr. 11) 

a) Midlertidig bruk av områdene som er i tråd med planens intensjoner om å styrke 

byromskvalitetene og aktivitetstilbudet i sentrum tillates. 
b) Rivningstomter tillates ikke brukt til parkering eller lagring.  

 Handel 
a) Storvarehandel skal lokaliseres utenfor sentrum, med lett tilgang til hovedveg/motorveg. Med 

storvarehandel menes motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre byggevarer, varer fra 

planteskoler/hagesentre og lignende. 

b) Detaljhandel skal lokaliseres i sentrum med lett tilgang for gående/syklende. Med detaljhandel 

menes møbler, hvitevarer, brunevarer, bank, post, matbutikk, vinmonopol, apotek og lignende 

3.10 Støy 
Støyretningslinjen skal oppfylles ved nye tiltak/transformasjon. 
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4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5. Nr. 1) 
 

4.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

a) Bebyggelsen skal plasseres og bygges slik at det gir høy utnyttelse og attraktive uterom, 

fellesarealer, offentlige rom og grønnstrukturer. 

b) Der det ikke er fastlagt byggegrenser skal bebyggelsen plasseres med fasade i formålsgrense mot 

gater og byrom. 

c) Større trær og vegetasjon som bidrar til å gi området et helhetlig preg skal forsøkes bevart eller 

erstattes ved nye tiltak innenfor området. 

d) Mønehøyde for alle bygg måles fra overkant møne til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygningen. Gesimshøyde måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. 

e) Terrengnivået kan ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. 

f) Fasademateriale skal domineres av tre. 

g) Ved etablering av åtte boenheter eller flere skal minimum 50 % av boligene tilfredsstille krav til 

tilgjengelighet. For prosjekter med færre enn åtte boliger skal det synliggjøres hvordan deler av 

bebyggelsen på sikt kan tilfredsstille krav til tilgjengelighet. Planer og tiltak skal baseres på 

prinsippene om universell utforming i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid 

gjeldende forskrifter og veiledninger. 

h) Parkering: 

• Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det for nye prosjekter avsettes 

parkeringsplasser for bil i henhold til følgende krav:  

Formål  Grunnlag (per) Antall 
biloppstillingsplasser 
(inntil) 

Bolig, to rom Boenhet 1 

Bolig, tre rom Boenhet 1,5 

Bolig, fire rom eller mer Boenhet 2 

Kontor- og forretningsbygg 50m2 
bruksareal 

1 

Industri/lager 100m2 
bruksareal 

1 

Forsamlingslokaler Sitteplass 0,2 

Hotell og overnattingssted Gjesterom 0,5 

Treningsstudio 50m2 
bruksareal 

1 

Serveringssteder 15m2 
bruksareal 

1 

Barnehager* Ansatt 0,5 

Undervisningsinstitusjoner* Ansatt 0,5 

* Etablering av parkeringsplasser skal ta hensyn til hente- og bringeproblematikk samt hensynta 

parkeringsbehovet for besøkende. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette løses.  

• Parkeringskrav kan oppfylles gjennom privatrettslige avtaler om bruk av parkering på 

nærliggende eiendommer. 
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• I boligbygg med felles parkeringsanlegg og andre felles eller offentlig parkeringsplasser skal 

minimum 10 % av parkeringsplassene avsettes for mennesker med nedsatt bevegelsesevne, 

og ha en bredde på minimum 4,5 meter. Minimum 1 plass må avsettes.  

• I boligbygg med felles parkeringsanlegg og andre felles eller offentlig parkeringsplasser skal 

minimum 30 % av det totale antall parkeringsplasser etableres med strømuttak for el-bil.  

• Sykkelparkering skal etableres på egen tomt i tilknytning til innganger, i parkeringskjellere 

og/eller utomhusarealer. Sykkelparkering skal innpasses etter følgende norm: 

o Boliger: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 

o Forretninger: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 

o Kontorer: minimum 1,5 plasser pr. 100 m2 BRA 

o Andre formål: minimum 1,5 pr. 100 m2 BRA, men andre krav kan vurderes i den 

enkelte plan-/byggesak. 

i)    Brann og rømning: 

• Dimensjonering og løsning for brannvann skal dokumenteres ved søknad om tiltak, iht.  

TEK17 §§ 11-17.  

• Ved detaljreguleringsplaner innenfor planområdet skal dimensjonering og løsning for 

brannvann dokumenteres. 

• Krav til rømning i TEK17 §§ 11-11 og 11-13. Rundt bygninger med møne eller gesimshøyde 

høyere enn 9 meter og med kun ett trappeløp skal det legges til rette for brannvesenets 

høyderedskap med dimensjonerte atkomstveger og oppstillingsplass.  

j)    Dokumentasjonskrav: 

Sammen med søknad om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal 

det sendes inn situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal 

opparbeides, planeres og utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Planen skal vise: 

• Tomtegrenser og byggegrenser. 

• Terrengprofiler som angir bebyggelsens plassering, høyde og møneretning i forhold til 

eksisterende og bearbeidet terreng. 

• Eksisterende og ny vegetasjon. 

• Plassering av tilgrensende bebyggelse på naboeiendom. 

• Adkomst, parkering, garasjer og støttemurer. 

• Utomhusplan som viser opparbeidet lekearealer og uteoppholdsområde.  

• Overvannshåndtering. 

• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 

• Oppstillingsplass for brannbil mm. 

• Varelevering 

• Plass for avfallshåndtering og postkasser, inkludert sporingskurve for renovasjonsbil. 

• Planlagt trafikkregulering og skilting. 

  

Ved søknad om tillatelse til tiltak må det gjennom snitt, digitale 3D-modeller  og/eller annet 

hensiktsmessig illustrasjonsmateriale vises og redegjøres for tiltakets: 

• Arkitektur og estetikk. 
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• Fjernvirkning, sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom, bebyggelse og andre 

arealer. 

• Sikt-/solforhold og skyggevirkninger i forhold til eksisterende og ny bebyggelse, samt 

byrom/gater. 

• Plassering av installasjoner som kan påvirke arkitektur, fasader, tak og utemiljø: heishus, 

ventilasjonsanlegg, strømskap, postkasser, avfallsanlegg, boder, trapper, ramper etc. 

k) Renovasjon: 

Areal til renovasjonsanlegg skal avsettes i nye byggetiltak og ved detaljregulering. Sporingskurver 

som viser manøvreringsareal for renovasjonsbil skal foreligge. 

l) Boligbebyggelse – B 

Det stilles krav om detaljregulering for arealer avsatt til hovedformål boligbebyggelse. 

 

4.2 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
Det tillates eneboliger og horisontalt- og vertikaldelte tomannsboliger, med ett boligbygg pr. 

eiendom. 

a) Utnyttelse  

Maks %BYA=30. 

Det tillates 1 garasje per regulert tomt innenfor eiendommens tillate %BYA. 

b) Høyder, terreng 

Bolig skal ha maks mønehøyde 9 m eller maks gesimshøyde 7 m. Garasjer har maks mønehøyde 5 

meter. Garasjer skal ikke ha takopplett eller ark.  

Terrengnivået skal ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. Der 

terrengnivået må endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå, skal bygget ha 

underetasje.  

c) Utforming 

Alle typer tak tillates. Takflater skal ha ikke-reflekterende materialer. Det kan gjøres unntak for 

solcellepaneler. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. 

Hovedmøneretningen skal følge koteretningen. 

 

BFS1:  

Før brukstillatelse for nye boliger inntil jernbanen skal det foreligge tinglyst erklæring som forplikter 

tiltakshaver til å oppføre og vedlikeholde gjerder eller andre sikkerhetstiltak som hindrer 

uvedkommende adgang inn på jernbanen. 

 

BFS2:  

Maks bebygd areal = 35 % BYA 

 

BFS3:  

Beboerne har gjerdeplikt (oppføring og vedlikehold) mot 96/1 (LNF-arealet). 
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4.3 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
Det tillates småhus, sammenbygd i kjeder og/eller rekker, med inntil to målbare plan. 

I tilfeller der 3 eller flere tilgrensende eiendommer transformeres/endres fra frittliggende 

småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse, kreves detaljregulering av det aktuelle 

området. 

a) Utnyttelse  

Maks %BYA=45. 

Det tillates 1 garasje per boenhet innenfor eiendommens tillatte %BYA. 

Maks tillatt %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres, er 30 %.  

b) Høyder, terreng 

Terrengnivået skal ikke endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå. Der 

terrengnivået må endres mer enn 1,5 meter målt fra opprinnelig terrengnivå, skal bygget ha 

underetasje. Maks mønehøyde 9 meter og maks gesimshøyde 7 m. Garasje(r) skal ha maks 

mønehøyde 5 meter. Garasjer skal ikke ha takopplett eller ark. 

c) Estetiske forhold 

Alle typer tak tillates. Takflater skal ha ikke-reflekterende materiale. Det kan gjøres unntak for 

solcellepaneler. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. 

Hovedmøneretningen skal følge koteretningen. 

d) Krav til uteoppholdsareal og lekeareal 

For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m² lekeplass/uteoppholdsareal. Areal brattere 

enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. Minimum 50 % av uteoppholdsareal 

skal være på terreng. Flere boenheter kan anlegge felles lekeplass/uteoppholdsareal gitt at 

størrelsen tilsvarer min 25 m² per boenhet. 

 

   4.4 Sentrumsformål (S) 
a) Det tillates følgende formål: detaljhandel, tjenesteyting, kontorer, undervisning, kultur, 

bevertning, boliger, grøntområder og lekeplass.  

b) Det stilles krav til detaljregulering av S1 for å avklare bruk, utnyttelse, adkomst, høyder og andre 

krav ved nye tiltak. Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak, 

som fasadeendring, ombygging, tilbygg og påbygg. 

c) Ved detaljregulering av sentrumsformål kan kommunen kreve detaljregulering av naturlig 

tilhørende gatetun. 

d) Utnyttelse 

Min. %BYA=40. Maks. %BYA=75 %. 

• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjen 

under taket i gårdsrommet være 100 %. 

• Maks %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %. 

e) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Ved etablering av detaljhandel eller kjøpesentre og utvidelse av slike er maks tillatt 

bruksareal 3000 m2.  

• Bebyggelsen skal utformes med kvartalsstruktur med lukkede gårdsrom, eller med side vendt 

mot grønnstruktur eller friområder. 

• Gårdsrommene skal ha funksjoner som gjør det egnet som møteplass/uteoppholdsareal for 

beboerne i kvartalet.  
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• Fasademateriale og vindusformater skal være med å underbygge et helhetlig uttrykk som 

omfatter alle bygningselementer og tilknyttede installasjoner. Bebyggelse med ensformige 

fasader skal unngås. 

• Det skal legges opp til variasjon i høyder i bebyggelsen innenfor et kvartal/felt. Høyeste bygg 

skal plasseres slik at det ikke kaster skygge på felles utearealer eller plasser. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler og andre installasjoner skal behandles som 

en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

f) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate, plass eller torg skal være tilrettelagt 

med publikumsfunksjoner. Fasadene skal være åpne og invitere inn. 

• Parkeringsanlegg, lager eller andre funksjoner som ikke er publikumsrettet tillates ikke med 

fasader mot offentlige gater og plasser. 

• Balkonger mot offentlige gater, plasser og torg tillates utkraget inntil 60 cm foran fasadelivet, 

og skal ligge minimum 5 meter over planert terreng. 

g) Det skal settes av og opparbeides areal til uteopphold tilsvarende min. 25 m2 per boenhet. 

Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong, terrasse m.v.) og areal avsatt til felles 

uteoppholdsareal i og i tilknytning til det enkelte byggeområdet. Felles uterom og offentlige 

plasser kan inngå i beregning av uterom for boliger dersom de er lett tilgjengelige fra boenheten 

og har trafikksikker adkomst. 

h) Det skal sikres allment tilgjengelig gangveger gjennom kvartalene. 

i) Gjennom S2 skal det avsettes areal til en gjennomgående gangvegpassasje mellom fortau ved 

pendlerparkeringen (IP) og Frøystad. 

 

4.5 Storvarehandel, plass og transportkrevende varehandel (F) 
Det tillates virksomheter som driver handel av store varer og plass- og transportkrevende 

varehandel, jf. definisjon i fellesbestemmelsene foran. 

a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=85 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 35 % av totalt 

areal. 

Maks %BYA for eksisterende frittliggende bebyggelse som ikke transformeres er 30 %. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Fasadene mot Hadelandsvegen og Rv. 4/E16 skal utformes med tydelige inngangssoner, skilt 

som tilpasses det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 

bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, areal for renovasjon og andre installasjoner 

skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Bebyggelsen kan oppføres med inntil to etasjer og maks møne-/gesimshøyde på 10 m.  

c) Trafikksikkerhet 

• Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, 

varelevering og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

4.6 Offentlig eller privat tjenesteyting (T) 
a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=60 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av totalt 

areal. Bebyggelsen kan oppføres med inntil 3 etasjer og maks møne-/gesimshøyde 12 m. 
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b) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som tilpasses 

det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle bygningselementer og 

tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler og andre installasjoner skal behandles som 

en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

Uteområdene skal opparbeides med plass for opphold og aktivitet som er tilpasset brukernes 

behov.  

d) Trafikksikkerhet 

Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, varelevering 

og renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

4.6.1 Området T1 (Kildal omsorgssenter) har følgende bestemmelser: 
a) Estetikk og utforming 

• Maksimal tillatt byggehøyde er til kote +261.  

• Det tillates takoppbygg på inntil 10% av takets flate. Takoppbygg skal vare tilbaketrukket fra 

fasaden, og ikke overstige kote +262,5.  

• Bebyggelsen skal oppføres med tre som hovedmateriale i fasade.  

• Bebyggelsen skal ha flatt tak.  

• I forbindelse med hovedinngang og alle felles oppholdsrom skal det være gjennomlys og 

direkte tilgang til uteoppholdsarealer.  

• Alle boenheter skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal.  

• Evt. nytt energianlegg skal gis tilsvarende materialitet og utforming som øvrig bebyggelse 

innenfor formålet.  

• Del av bebyggelse lavere enn kote 250,8 skal ha materialer som tåler å stå under vann. 

Elektriske punkter og evt. pumpehus må stå høyere enn flomsikkert nivå.  

b) Uteoppholdsareal  

• I uteoppholdsareal og park skal sitteplasser være laget av tremateriale.  

• Det skal etableres et atrium på min 400 m2, opparbeidet som en felles hage. Området skal 

minimum inneholde et overdekket uteoppholdsareal, gangforbindelser mellom de ulike 

utgangene, sittebenker og vegetasjon i ulik høyde.  

• Det skal etableres en gangvei langs bygget som knytter seg til gangsti langs Vigga.  

• I forbindelse med byggets hovedinngang, skal det etableres et felles uteområde på min. 50 

m2. Området skal belegges med et permeabelt dekke og området skal møbleres med 

sitteplasser. Det skal benyttes planter eller plantekasser som avgrensning mot 

parkeringsarealet. Hovedinngangen skal være overdekket.  

• Trygge gangforbindelser fra byggets hovedinngang til fortau skal markeres i dekket.   

c) Parkering  

• Det etableres 26 parkeringsplasser, hvorav 3 skal være HC- parkering. Min. 3 av plassene skal 

ha ladepunkt for elbil.  

• Det skal etableres min. 14 sykkelparkeringsplasser. Min. 50% av sykkelparkering skal være 

overdekket.  

d) Rekkefølgebestemmelser  

• Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor området T1 skal 26 parkeringsplasser på 

bakkeplan og i parkeringshus, hvorav 3 HC-plasser og hvorav 3 plasser med ladepunkt for 
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elbil, 14 sykkelparkeringsplasser, adkomster, uteoppholdsarealer og park med bro over Vigga 

være opparbeidet blant annet i henhold til godkjent utomhusplan. 

• Anbefalte avbøtende støytiltak i reguleringsplan for Kildal omsorgssenter (PlanID 0533-2017-

001) ROS-analyse gjennomføres jf. støyretningslinjen T-1442. 

 

4.7 Idrettsanlegg (IA) 

Det tillates idrettsbaner, idrettshall, treningsfelt, gangveger, nærmiljøanlegg, klubbhus og andre 

nødvendige anlegg som støtter opp om formålet. 

a) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som tilpasses 

det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle bygningselementer og 

tilknyttede installasjoner. 

b) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Uteområdene skal opparbeides med plass for opphold og som er tilpasset brukernes behov. 

• Alle nye tiltak skal opparbeides slik at de ivaretar kravene til universell utforming. Alle 

innganger skal være lett tilgjengelige og godt synlige. 

• Uteområdene skal legges til rette for aktiviteter gjennom alle årstider. 

c) Trafikksikkerhet 

Illustrasjonsplan skal vise hvordan hensynet til myke trafikanter, inn- og utkjøring, varelevering og 

renovasjon inkl. manøvreringsareal m.m. løses. 

 

4.8 Lekeplass (LK) 
Det tillates installasjoner og opparbeiding i tråd med formålet. 

Lekeplasser skal som minimum møbleres med sandkasse, huske- og klatrestativ og sittebenk.  

 

4.9 Renovasjon og Post (RP) 
Områdene skal brukes til post og renovasjon. 

 

4.10 Energianlegg (E) 
Innenfor området kan eksisterende trafo-stasjon opprettholdes.  

4.11 Vann- og avløpsanlegg (VA) 
Området skal brukes til kommunalteknisk anlegg. 

  4.12 Bolig/kontor (BK) 

Det stilles krav til detaljregulering av BK for å avklare bruk, utnyttelse, høyder og andre krav 

ved tiltak. Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak som 

fasadeendring, ombygging, tilbygg og påbygg. 

4.13 Bolig/forretning/kontor (BFK) 
a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %.  
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• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under taket i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 

totalt areal. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 

• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 

bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, renovasjonsanlegg og andre installasjoner 

skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. Ny bebyggelse skal harmonere med øvrig 

bebyggelse, og ha et enhetlig uttrykk. 

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Bygninger skal plasseres med hovedfasade parallellt med nye veger innenfor formålet, samt 

gangveger og adkomstveger.  

• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 

• Parkeringsanlegg, lager eller andre funksjoner som ikke er publikumsrettet tillates ikke med 

fasader mot offentlige gater, plasser og torg. 

• Balkonger mot offentlige gater, plasser og torg tillates utkraget inntil 60 cm foran fasadelivet, 

og skal ligge minimum 4,5 meter over planert terreng. 

• Det skal settes av og opparbeides areal til uteopphold tilsvarende min. 25 m2 per boenhet. 

Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong, terrasse m.v.) og areal avsatt til 

felles uteoppholdsareal i og i tilknytning til det enkelte byggeområdet. Dersom kravet ikke 

kan tilfredsstilles kan del av nærliggende offentlig uteoppholdsareal, gatetun og park 

medregnes. 

• Ved bolig- og kontorutbygging skal minimum 50 prosent av sykkelplassene være 

overbygd/under tak.  

• Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 

under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 

d) Vilkår for bruk (§12-7 nr.2) 

Forretningsformålet skal benyttes til detaljhandel. Storvarehandel er ikke tillatt. 

 

4.14 Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting (BFKT) 
a) Boligbebyggelse: 

Bygningene skal ha god form og materialbehandling, og det skal stilles krav til at bygg i samme 

gruppe eller område skal harmoneres mht form, størrelse, farge og takfarge. Fargevalg skal 

godkjennes av kommunen. 

Bygninger kan oppføres i inntil 2 etasjer, eller 1 + underetasje der terrenget passer for det. 

Takvinkler godkjennes av kommunen. 

Gjerder må byggeanmeldes. Kommunen skal godkjenne gjerdets høyde, materialbruk og farge. 

Fortrinnsvis skal det benyttes hekker eller beplantning. 
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Byggesøknaden skal inneholde: 

• Tomtegrenser 

• Byggegrenser 

• Eksisterende og nye bygningers plassering, etasjeantall, høyder og møneretning 

• Adkomst, parkerings-/biloppstillingsplasser 

• Terrenghøyder og beplantning 

• Bebyggelsen på naboeiendommene 

• ROS-analyse  

• Overvannsberegning basert på nedbørdata fra Gardermoen nedbørstasjon med 

utgangspunkt i styrtregn med varighet på 30 minutter og med 20 års gjentaksintervall pluss 

40 % klimapåslag, skal foreligge. Beregnede overvannsmengder skal infiltreres og fordrøyes i 

henhold til NORSK VANN’s tre-trinn strategi.   

• Dokumentasjon på sikkerhet mot flom i henhold til teknisk forskrift 

 

Høyeste tillatte utnyttelse er % BYA=40 %. Denne kan ikke overstiges. 

b) Forretning og kombinerte byggeformål: 

Bygningene kan oppføres med maks mønehøyde 17  meter  målt fra planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at god byggeskikk er 

ivaretatt. 

Byggesøknaden skal inneholde: 

• Tomtegrenser 

• Byggegrenser 

• Eksisterende og nye bygningers plassering, etasjeantall, høyder og møneretning 

• Adkomst, parkerings-/biloppstillingsplasser 

• Terrenghøyder og beplantning 

• Bebyggelsen på naboeiendommene 

• ROS-analyse  

• Overvannsberegning basert på nedbørdata fra Gardermoen nedbørstasjon med 

utgangspunkt i styrtregn med varighet på 30 minutter og med 20 års gjentaksintervall pluss 

40 % klimapåslag, skal foreligge. Beregnede overvannsmengder skal infiltreres og fordrøyes i 

henhold til NORSK VANN’s tre-trinn strategi. 

• Dokumentasjon på sikkerhet mot flom i henhold til teknisk forskrift 

• Samlet situasjonsplan for området 

 

Høyeste tillatte utnyttelse er % BYA=40 %. Denne kan ikke overstiges. 

 

 

4.15 Forretning/kontor/tjenesteyting (FKT) 
Det stilles krav til detaljregulering for å avklare arealbruk bla type handel, utnyttelse, høyder og 

andre krav ved nye tiltak. Kommunen kan gjøre unntak fra detaljreguleringskravet for mindre tiltak, 

som fasadeendring, ombygging, tilbygg og påbygg. 
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a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %.  

• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under gulvet i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 

totalt areal.  

b) Utforming (§ 12-7, nr. 1) 

• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 

• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 

bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

c) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 

• Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 

under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 

4.16 Forretning/kontor 
a) Utnyttelse 

Min. %BYA=50 %, maks. %BYA=75 %.  

• Dersom det indre gårdsrommet bygges over med tak i inntil en etasje kan %BYA for etasjene 

under gulvet i gårdsrommet være 100 %. Parkeringsarealer kan ikke utgjøre mer enn 20 % av 

totalt areal.  

b) Vilkår for bruk (§12-7 nr.2) 

Forretningsformålet skal benyttes til storvarehandel, ikke detaljhandel. 

c) Utforming (§ 12-7, nr. 1) 

• Bebyggelsen kan oppføres med inntil fire etasjer. 

• Fasadene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, med tydelige inngangssoner, skilt som 

underordnes det arkitektoniske uttrykket og et helhetlig uttrykk som omfatter alle 

bygningselementer og tilknyttede installasjoner. 

• Takene skal utformes med tanke for det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Heishus, 

ventilasjonsanlegg, takterrasse, solcellepaneler, renovasjonsanlegg og andre installasjoner 

skal behandles som en del av det samlede arkitektoniske uttrykket.  

• Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. Ny bebyggelse skal harmonere med øvrig 

bebyggelse, og ha et enhetlig uttrykk. 

d) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Etasjer på bakkeplan med fasade mot offentlig gate skal være tilrettelagt for 

publikumsfunksjoner og ha minimum høyde på 4,5 meter. 

Ved behov for flere enn 15 parkeringsplasser skal parkering som hovedløsning etableres 

under bakken eller parkeringshus/fellesgarasje. 
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4.17 Sentrum/park 

• Det tillates ikke etablering av parkering innenfor formålet. 

• Utearealer rundt bebyggelsen skal utformes sammen med uteområdet til omsorgssenteret og 

ha en offentlig funksjon. 

• Det tillates ikke støyfølsom arealbruk i byggets 1. etasje. 

4.18 Næringsbebyggelse (N) 
Det stilles krav til detaljregulering for å avklare arealbruk, utnyttelse, høyder og andre krav.  

 

4.19 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
Det tillates etablering av bensinstasjon og veiserviceanlegg.  

a) Utnyttelse  

Maks %BYA = 50%. Maksimal gesimshøyde er 6 meter over planert terreng. Maksimal 

mønehøyde er 9 meter over planert terreng. 

b) Utforming (§12-7 nr. 1) 

• Tak skal tekkes med ikke-reflekterende, matt materiale.  

• Innenfor BV1 skal bygg plasseres slik at sentrumsformålet som grenser inntil BV1, skjermes 

mest mulig mot trafikk fra BV1. Drivstoffpumper og ladestasjoner skal plasseres på den siden 

av hovedbygg som vender mot ny rv. 4.  
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5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5. 

Nr. 2) 
 

5.1 Fellesbestemmelser 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan, og i samsvar med 

gjeldende retningslinjer for Lunner kommune. 

a) Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr. 4, 5) 

• Der det er mulig skal overvannsløsninger brukes for å bidra til grønne kvaliteter og 

opplevelsesverdi. Dette kan være som fordrøyningsanlegg med vegetasjon, rennende 

vann, vannspeil mm.  

• Alle nye samferdselsanlegg skal bidra til god framkommelighet for gående, syklende, 

kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy.  

b) Ved søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, må det gjennom 

hensiktsmessig illustrasjonsmateriale vises og redegjøres for tiltakets:  

• Bredde, høyde 

• sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom, bebyggelse og andre arealer. 

• Plassering av installasjoner som kan påvirke arkitektur og utemiljø: møblering, trapper, 

ramper etc. 

c) Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn 

situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal opparbeides, planeres og 

utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Situasjonsplanen skal vise: 

• Tomtegrenser og byggegrenser. 

• Terrengprofiler som angir tiltakets plassering og høyde i forhold til eksisterende og 

bearbeidet terreng. 

• Eksisterende og ny vegetasjon/beplantning. 

• Plassering av tilgrensende bebyggelse på naboeiendom. 

• Adkomst og støttemurer. 

• Overvannshåndtering. 

• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 

• Planlagt trafikkregulering og skilting. 

d) Statens vegvesen skal godkjenne byggeplaner for alle tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet 

før tiltakene kan settes i gang. 

e) Ved søknad om tiltak langs kommunale veger skal tiltak godkjennes av Lunner kommune. 

 

5.2 Veg (SV) 

a) Det skal planlegges for gode løsninger for alle trafikanter, med fokus på trafikksikkerhet, 

universell utforming og framkommelighet.  

b) I kryssing av, og overgang til fortau og gang- og sykkelveger skal det legges vekt på systemskifter 

som gir prioriterte løsninger for gående og syklende. 

5.3 Fortau (SF) 

Områder merket SF skal benyttes til fortau. Fortau langs Roalinna skal detaljprosjekteres i 

byggesaken. 
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5.4 Gang-/ sykkelveg (SGS) 

a) Gang- og sykkelveg skal være tydelig skilt fra annen trafikk, med trafikksikre løsninger i møte med 

veg, avkjørsler og andre steder der motorkjøretøy kan komme fram. 

b) Gang og sykkelveg skal bygges etter prinsipper for universell utforming, og med jevn overflate og 

uten hindringer for syklende, rullestoler, barnevogner eller andre som ferdes med hjul.  

c) Gang-/sykkelveg langs Roalinna skal detaljprosjekteres i byggesaken. 

5.5 Trasé for jernbane (STJ)  
a) Tiltak som ligger innenfor jernbaneformål må prosjekteres i henhold til sporeiers til enhver tid 

gjeldende tekniske regelverk. Byggeplan/prosjekteringsarbeid må godkjennes av sporeier. 

b) Det skal legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser fram til stasjonen og plattformene. 

5.6 Kollektivtrase for buss (STK) 
Skal benyttes av skolebuss. 

5.7 Kollektivterminal (SKT) 
Områder merket KHP skal benyttes til kollektivholdeplass for offentlig kollektivtrafikk. Det tillates 

oppført leskur, sykkelparkeringsplasser og mindre installasjoner for informasjon til de reisende.  

5.8 Parkeringsplasser (P) 
Parkeringsplasser vist i planen skal være allment tilgjengelige. 

Parkeringsplasser skal opparbeides med fast dekke og merkes. 

5.9 Pendler-/Innfartsparkering (IP) 
Områder merket IP skal benyttes til parkering for bil og sykkel forbeholdt brukerne av kollektivtilbud.  

5.10 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Formålet omfatter skjæringer, fyllinger, grøfter, støttemur, belysning, gjerder og andre nødvendige 

tiltak i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av veganlegget. Private installasjoner som 

trapper, hekk, gjerder, postkassestativ og lignende skal ikke oppføres i SVG.  
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6. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5. Nr. 3) 
 

6.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur 

a) Det skal legges til rette for ulike former for rekreasjon, både ro og aktivitet. 

b) Grønnstrukturen skal kunne inngå som en del av et bilfritt transportnett gjennom tettstedet, 

med tilrettelagte stier mellom målpunkter i sentrum. 

c) Det skal legges til rette for variasjon i vegetasjon og naturmiljøer, som gir opplevelsesverdi for 

brukerne og bidrar til et stort naturmangfold. 

d) Det skal planlegges for holdbare anlegg som krever minst mulig skjøtsel (som klipping og 

vanning). 

e) Langs vassdrag skal det sikres og opprettholdes kantsoner. I kantsonen skal det opprettholdes et 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.  

f) Det kan etableres åpninger i vegetasjonen for å sikre tilgang til vassdrag.  

g) All tynning, hogst og etablering av åpninger innenfor sonene skal godkjennes av kommunen. 

h) Det tillates ikke tiltak som snevrer inn Vigga.  

i) Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn 

situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:500 som viser hvordan området skal opparbeides, 

planeres og utnyttes i henhold til plan og planbestemmelser. Situasjonsplanen skal vise: 

• Eksisterende og ny vegetasjon. 

• Tomtegrenser og byggegrenser. 

• Terrengprofiler som angir tiltakets plassering i forhold til eksisterende og bearbeidet 

terreng. 

• Overvannshåndtering. 

• Gangveger/-forbindelser vist med bredder og stigningsforhold. 

 

6.2 Blågrønnstruktur (GB) 
Skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon i ulike sjikt, fra bunnvegetasjon til større trær. Det 

tillates stier, tilrettelagte turveger, rasteplasser med benker og andre installasjoner som ikke er i 

konflikt med formålet.  

6.3 Turveg (GT) 
Skal tilrettelegges for gående som sti eller grusveg. Turveg i områder som er vist i plankartet som 

utsatt for flom skal utformes slik at turveg ikke bidrar til å forsterke evt. flomfare.  

 

 6.4  Vegetasjonsskjerm (GV) 

Skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon i ulike sjikt, fra bunnvegetasjon til større trær. Det 

tillates stier, tilrettelagte turveger, rasteplasser med benker og andre installasjoner som ikke er i 

konflikt med formålet.  

 

 6.5 Friområde (GF) 
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Skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon i ulike sjikt, fra bunnvegetasjon til større trær. Det 

tillates stier, tilrettelagte turveger, rasteplasser med benker og andre installasjoner som ikke er i 

konflikt med formålet.  

 

7. LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (PBL § 12-5. Nr. 5) 
 

7.1 LNFR areal for nødvendig tiltak for landbruk  og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Områdene skal benyttes til jordbruk og skogbruk og Jordloven § 9 og § 12 skal gjelde. 

 

 

8. BRUK OG VERN AV VASSDRAG (PBL § 12-5, nr. 6) 
 

 8.1 Bruk og vern av vassdrag (V) 
Områder merket V er elver og bekker hvor det skal legges til rette for fri vannføring og avsettes 

vegetasjonsbelte med stedegen vegetasjon. Bredden på dette skal være størst mulig og mest mulig 

sammenhengende, men må tilpasses omkringliggende situasjon. Det tillates skjøtsel av områdene, 

forutsatt at hensynet til vannmiljø og flomforhold ivaretas. 
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9. HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 

9.1 Støysoner (H 220 & H 210) 
a) Det tillates ikke etablering av nye boliger eller annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i 

rød støysone.  
b) Ved gjennomføring av støyømfintlige formål innenfor gul støysone skal det legges fram 

dokumentasjon på hvordan sikring mot støy er ivaretatt, ihht. Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442). Støyfaglige vurderinger skal foreligge samtidig med planforslag i 
plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.  

c) Ved gjennomføring av støyømfintlige formål innenfor gul støysone skal følgende krav oppfylles: 

• Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side. 

• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu 
mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

• Støykrav for uteoppholdsarealer skal oppfylles iht. T-1442. 
 

 

9.2 Ras- og skredfare (H 310) 
Ved søknad om tiltak innenfor aktsomhetssonen må det dokumenteres at det ikke er ras- og 

skredfare.  

 

9.3 Flomfare (H 320) 
Hensynssonen omfatter flomsone for 200-års flom + 20 % klimapåslag.  

a) Det er innenfor sonen ikke tillatt å oppføre nye bygninger eller konstruksjoner uten at 

tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert. Det er krav om faglige vurderinger for godkjenning av 

tiltak gjennom detaljregulering eller byggesak for tiltak som ligger innenfor flomsonen. Tiltak må 

være sikret i samsvar med gjeldene sikringsklasse, jf. gjeldende byggeteknisk forskrift. 

b) Ved gjennomføring av flomsikringstiltak i kantsone langs vassdrag skal det utarbeides en 

detaljplan som beskriver gjennomføring og avbøtende tiltak. 

c) Nye vassdragskryssinger og endringer på eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en 

vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å:  

• Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 200-års flom med 20% klimapåslag. 

• Unngå pilarer i vassdragsstrengen og unngå oppstuvende effekter. 

• Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i vassdraget kan ta 

skade. 

 

9.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H 370) 
Faren gjelder spenningsfelt og brannfare rundt høyspentkabler og trafo. Alle tiltak i faresonen for 

høyspentlinje skal godkjennes av linjeeier. Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at 

magnetfeltet ikke overstiger 0,4 mikrotesla. 

 

9.5 Annen fare (H 390) 
Mulig forurensning i grunn. 
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Ved søknad om tiltak skal det gjennomføres undersøkelser for forurensning i grunn. Undersøkelser 

og tiltaksplan må tilpasses hvert område.  

 

9.6 Hensyn til kulturmiljø (H570) 
a) Ved nye tiltak innenfor hensynssonen skal bygningenes eksteriør, form, materialer, 

vindusplassering, detaljer, farger og lignende i størst mulig grad opprettholdes. Det kan etter 

søknad tillates endringer for tilpasning til ny bruk. Hensyn til kulturmiljø skal ikke vanskeliggjøre 

driften av stasjonsområdet. 

b) Nybygg skal plasseres og utformes med hensyn til størrelse, form og materialer, detaljer og 

farger som harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området. 

c) Tekniske anlegg som antenner, kabler, koblingsbokser, belysning, skilt, støyskjerming og lignende 

skal tilpasses kulturmiljøet med hensyn til utforming og plassering. 

 

9.7 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 
Ingen tiltak tillatt innenfor området jf. kulturminneloven. Hensynssonen rundt gravhaugen skal 

fungere som en sikringssone. Fylkeskommunen er myndighet. 

 

9.8 Hensyn til naturmiljø (H560) 

• Hensynssona skal ivareta det gjenværende lauvskogsbeltet langs denne delen av Vigga, jf. 

vannressursloven §11 (kantvegetasjon). Vegetasjonen i denne sona er rik sump- og 

flommarksskog med mange og delvis sjeldne/rødlistede arter av planter, sopp, insekter og 

fugl. 

• Ytterligere hogst og andre inngrep i lauvskogssona må unngås så langt det er mulig. Unntak 

er evt. oppslag av gran. 

• Gangveien i området bør anlegges slik at flompåvirkningen kan opprettholdes i hensynssona, 

f.eks. ved at gangvegen anlegges på en enkel trebru på hele eller deler av denne strekningen. 

 

9.9 Frisiktsoner (H140) 
I frisiktsoner skal det være frisikt 0,5m over nivå på tilstøtende vegbaner. Bygg, anlegg eller 

vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt.  
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10. Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 
 

#1 og 2 Jernbanekulvert 

• Det tillates etablert gangkulvert under jernbanelinje. 

• Planer må godkjennes av BaneNor. 

# 3 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser 

 Tillatt med fortau i forlengelse av Roalinna 
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11. REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7. Nr. 10) 
 

11.1 Rekkefølgekrav for teknisk og sosial infrastruktur  
Utbygging i områder avsatt til bebyggelse og anleggsformål (eksisterende og nye) kan ikke finne sted 

før følgende tekniske anlegg er etablert:  

- Trafikksikker atkomstveg, herunder trafikksikker planovergang, og trafikksikker 

avkjørsel/kryss.  

- Avkjørselstillatelse.  

- Vann- og avløp, brannvann og overvannsanlegg.  

- Elektrisitetsforsyning og renovasjon.  

- Gang-/sykkelveg (snarveg til stasjonen). Gjelder boligformålet med plankrav benevnt B. 

11.2 Grønnstruktur 
Før det gis ferdigattest for tiltak som grenser mot Vigga skal turveg være etablert i tråd med plan 

godkjent av kommunen. 

11.3 Skjøtsel av grønnstruktur og elvekanter 
Før det kan igangsettes skjøtsel av naturområder og vegetasjon langs bekker og elver skal plan 

godkjennes av kommunen. Denne skal ivareta hensynet til flom og artsmangfold jf. kapittelet om 

naturmiljø i planbeskrivelsen. 

11.4 Infrastruktur inkl. overvannshåndtering 
a) Før det gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge godkjent plan for tilkobling til 

vann- og avløpsnett og godkjent plan for håndtering av overvann. 

b) Før det gis brukstillatelse skal vann– og avløpsnett og overvannsnett være opparbeidet i henhold 

til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet til nettet. 

c) Før det gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge godkjent plan for tilkobling til 

energinettet via jordkabel. 

d) Før det gis brukstillatelse skal energinett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske 

planer, og angjeldende bygg være koblet til energinettet via jordkabel. 

11.5 Forurensning 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor eiendommer innafor hensynssone fare for forurenset grunn (H 

390) skal det gjøres grunnundersøkelser for å avdekke evt. forurensning. Dokumentasjon sammen 

med eventuell tiltaksplan skal ligge til grunn for godkjenning av byggesøknad. 

11.6 Sikring mot flom 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor områder berørt av hensynssone for flom skal det dokumenteres 

hvordan tiltaket ivaretar flomfaren og foreligge en tiltaksplan for sikring mot flom. 

11.7 Høyspent 
Før det gis tillatelse til tiltak som er berørt av hensynssone for høyspenningsanlegg skal det lages en 

plan for omlegging og sikring som er godkjent av netteier og kommunen. 

11.8 Gjerdeplikt og sikkerhetstiltak mot jernbanen 
Det er gjerdeplikt for tomtene i BFS3 mot 96/1.  

BFS1: 
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Før det gis brukstillatelse til nye boliger som har tomtegrense mot BaneNors eiendom 96/49 i 

området BFS1, må det foreligge tinglyst erklæring som forplikter tiltakshaverne til å oppføre og 

vedlikeholde gjerder eller andre sikkerhetstiltak som hindrer uvedkommende adgang inn på 

jernbanen. 

11.9 Gangveg i S2 

Gangveg gjennom S2 skal være opparbeidet før første brukstillatelse innenfor S2. 

11.10 Utbyggingsavtaler (PBL § 17-2) 

• I byggeområder vist i reguleringsplanen må det påregnes at utbyggingsavtale vil være en 

forutsetning for utbygging, jf. kommuneplanbestemmelse §1.1. For boligområder gjelder 

dette for samlet utbygging av mer enn 4 boenheter. 

• Utbyggingsavtalene skal sikre anlegg av infrastruktur slik som veg, vann, avløp, 

overvannsanlegg, gatelys,  fortauer, gang- og sykkelveger, grøntstruktur, flomsikringstiltak, 

turveger og andre tiltak i tråd med reguleringsplanens intensjoner. Det kan også avtales 

andre forhold som miljøtiltak, kriminalitetsforebyggende tiltak og utbyggingstakt/rekkefølge. 

Utbyggingsavtalen kan også inneholde bestemmelser om andel boliger tilpasset personer 

med spesielle behov og lignende, og/eller kommunens rett til å kjøpe slike boliger. 

• Ved vurdering av den finansiering som utbygger skal stå for, legges prinsippet om 

forholdsmessighet til grunn.  

• Opparbeidelsesplikten for veg-, vann- og avløpsanlegg som følger av § 18-1 i plan og 

bygningsloven er fullt ut gjeldende. Eventuelle midler som innbetales kommunen som 

resultat av forhandlinger etter pkt. skal avsettes på eget fond øremerket infrastrukturtiltak 

som nevnt i den enkelte utbyggingsavtale. Rådmannen vurderer spørsmålet om 

utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt overfor planmyndigheten om 

planlegging/utbygging av et område eller prosjekt. Oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale skal kunngjøres og helst sammen med oppstartsvarsling av reguleringsplan. 

Utbyggingsavtalen forhandles fram av rådmannen parallelt med utarbeidelse av 

reguleringsplanforslaget, og legges ut til offentlig ettersyn sammen med planen. Avtalen 

underskrives før kommunestyrebehandlingen av planen med forbehold om rettsgyldig 

reguleringsplan.  


