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1 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 
1.1 FORMÅL I PLANOMRÅDET JF. PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1      SOSI: 
Boligbebyggelse (B)       1110 
Boligblokkbebyggelse (BBB1-14)      1113 
Sentrumsformål (BS1-4)        1130 
Nærmiljøanlegg (BNA)       1440 
Renovasjonsanlegg (BRE1-2)      1550 
Uteoppholdsareal (BUT1-7)      1600 
Kombinert formål Forretning/Kontor/Annen off. Eller priv. tjenesteyting (BKB1-6) 1813 
Kombinert formål Forretning/Annen off. eller priv. tjenesteyting (BKB7-8) 1814 
Kombinert formål Bolig/Uteoppholdsareal/Parkering (BAA)   1900 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2: 
Veg (SV)         2010 
Fortau (SF1-8)        2012 
Gatetun  (SGT1-4)       2014 
Gang/sykkelveg (SGS1-4)       2015 
Gangveg (SGG)         2016 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-2)    2018 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-23)     2019 
Parkeringshus/-anlegg       2083 
 
Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr. 3:  
Park (GP1-3)        3050 

 
1.2 HENSYNSSONER I PLANOMRÅDET, JF. PBL §§ 12-6 OG 11-8: 

Rød støysone ihht. T-1442/2016       H210_1-2 
Gul støysone ihht. T-1442/2016       H220_1-7 
Hensynssone flomfare        H320 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR PLANOMRÅDET 
2.1 UTOMHUSPLAN, JF. PBL § 12-7 NR. 1      

Det skal utarbeides utomhusplan og nødvendige snitt for aktuelle byggetrinn. Denne skal bl.a. vise:  
- Plassering av bebyggelse og anlegg i forhold til regulerte formåls- og bestemmelsesgrenser 
- Adkomst- og inngangsforhold,  
- Uteoppholds- og lekearealer med lekeapparater, møblering, beplantning og underlag, 
- Terrengforhold med eksisterende og prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder og snitt, 
- Trafikkforhold med kjøreveger og gangveger, plasser og parkering. Hovedadkomst for gående og 

kjørende, vegbredder, snuplass, fremkommelighet for utrykning/renovasjon, frisiktsoner.  
- Tekniske forhold (avrenning, overflatevann og arealenes materialbruk, utvendige renovasjonsanlegg 

og strømforsyningsanlegg, belysning) 
- Vegetasjon og grøntanlegg.  
- Plassering av støyskjerm, gjerder, ferdselshinder, rekkverk. 

 
2.2 OVERVANNSHÅNDTERING, JF. PBL § 12-7 NR. 2      

Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering i planområdet inkl. flomveier.   
Samspill mellom overvannshåndtering og grønnstruktur skal vektlegges. Åpne løsninger og permeable 
overflater tillates som en del av overvannshåndteringen.  
         

2.3 BLÅGRØNN STRUKTUR, JF. PBL § 12-7 NR. 6       
Det skal utarbeides en helhetlig plan for blågrønn struktur i planområdet.  
SVG1-23, BUT1-7 og SGT1-4 og GP1-3 skal ha et betydelig innslag av grønnstruktur og ses i 
sammenheng i planen.  Samspill mellom overvannshåndtering og grønnstruktur skal vektlegges.  
Blågrønn struktur i planområdet skal erstatte verdier ved bekkefragmentet som fjernes i planområdet, og 
tilføre nye verdier. Det skal etableres sammenhengende blågrønn struktur med variert vegetasjon og 
både horisontale og vertikale grønne flater og volumer.  
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2.4 KULTURMINNER, JF. PBL § 12-7 NR. 6       
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50, 
(Kulturminneloven) § 8.  

 
2.5 FJERNVARME, JF. PBL § 12-7 NR. 8        

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme AS og bestemmelser om 
tilknytningsplikt og fritak fra tilknytningsplikten gjelder (jf. plan- og bygningsloven § 27-5).  

 
2.6 STRØMFORSYNINGSANLEGG, JF. PBL § 12-7 NR. 2 

Strømforsyningsanlegg tillates etablert på egnet sted i planområdet, som frittstående bygg eller i 
terreng/bebyggelse. Hensiktsmessig plassering skal avklares med netteier og anlegg skal være i tråd 
med netteiers spesifikasjoner.  
  

2.7 GRUNNFORHOLD, FORURENSET GRUNN, JF. PBL § 12-7 NR. 3    
a) Følgende geotekniske rapporter skal legges til grunn for videre prosjektering og utførelse i 

planområdet:  
• Værsteområdet i Fredrikstad - delområde 1, InHouse Tech Geoteknik AB, 06.08.2013 
• Værsteområdet i Fredrikstad – delområde 3, InHouse Tech Geoteknik AB, 15.12.2014 
• Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Datarapport, InHouse Tech Geoteknik AB, 28.08.2015 
• Vurdering av områdestabilitet, Værstetorvet, InHouse Tech Geoteknik AB, 08.09.2015 
• Teknisk notat - Områdestabilitet, Værstetorvet, Fredrikstad, NGI, 11.10.2016 

 
b) Følgende grunnforurensningsrapporter skal legges til grunn for videre prosjektering og utførelse i 

planområdet: 
• Forundersøkelse forurenset grunn Åsgård Nord, COWI AS, 14.08.2015 
• Forundersøkelse forurenset grunn Bjølstadsletta P-plass, COWI AS, 18.11.2015 
• Prøvetaking forurenset grunn Gml. Shell Kråkerøy, COWI AS, 16.05.2017 

    
2.8 SIKKERHET, FRAMKOMMELIGHET SAMT STØY OG STØV I BYGGEPERIODEN, JF. PBL § 

12-7 NR. 2  
a) Det skal utarbeides plan som sikrer at trafikksikkerhet og framkommelighet for kjørende, syklende 

og gående opprettholdes gjennom byggeperioden. 
b) Det skal redegjøres for spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner, med beskrivelse av tiltak 

i samsvar med retningslinjene T-1442 og T-1520.  
 

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG      
3.1 FELLESBESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1.1 Utforming,	estetiske	krav,	bruk	av	arealer,	bygg	og	anlegg,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	1	 	 	
Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og utformes med høy 
kvalitet tilpasset stedets historie og områdets bygde og naturgitte omgivelser.  

 
3.1.2 Vilkår	for	bruk	av	arealer,	bygg	og	anlegg,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	2	 	 	 	

a) Tillatt utnyttelsesgrad (%-BYA) framgår av plankartet.  
 

b) 1.etasje skal ha høyde på minimum 4,2 m overkant-overkant gulv. 
 
c) I 1. etasje i bygg som vender mot offentlig gate, fortau eller gatetun skal det tilrettelegges for 

forretninger, serveringssteder, tjenesteyting eller annen virksomhet med aktiv, utadrettet fasade. 
Høy grad av åpenhet/innsynsmulighet skal vektlegges. Avstand mellom innganger og/eller tilkomster 
bør ikke overstige 30 m.  

 
d) Der 1.etasje ligger delvis under terreng og der utadrettet/åpen fasade ikke er mulig skal fasaden 

utformes med vekt på god visuell kvalitet, f.eks. ved bruk av naturmaterialer, grønnstruktur, 
belysning og/eller landskapsarkitektoniske virkemidler. 
 

e) Formålsgrense mot fortau, gatetun og park er byggegrense. Enkelte utkragende bygningsdeler 
tillates maks. 1 m utenfor denne byggegrensen (for eksempel takutstikk, balkong, skilt, solfanger, 
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solavskjerming o.l.), forutsatt at fri høyde fra bakkeplan er min. 4,5 m. 
  

f) Inngangspartier skal utformes slik at inngangsdør, trapp, rampe, skraperist, postkasser og lignende 
elementer ikke slår ut i / plasseres på offentlig fortau/gatetun. 
 

3.1.3 Minste	uteoppholdsareal	(MUA),	lekeareal,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	4	 	 	 		
a) Boliger i BBB1-3: 

MUA per boenhet er 15 m2.  
MUA skal etableres på BUT1-2 og privat veranda / balkong. 

  
Min. 5 m2 av MUA per boenhet skal være privat uteoppholdsareal direkte tilknyttet boligen. 
 
Min. 4 m2 av MUA per boenhet skal avsettes til felles småbarnslekeplass for barn 1-6 år.   
 
Kvartals- og områdelekeplass til boligene i BBB1-3 er innenfor formål GP1 og BNA. 

 
b) Boliger i BBB4-14 og i BAA: 

Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet er 25 m2.  
MUA skal etableres innenfor formål BUT3-7 og privat veranda / balkong.  
 
Min. 5 m2 av MUA per boenhet skal være privat uteoppholdsareal direkte tilknyttet boligen. 
 
Min. 4 m2 av MUA per boenhet skal avsettes til felles småbarnslekeplasser for barn 1-6 år. 
Hver småbarnslekeplass bør være min. 100 m2 og bør plasseres maks. 50 m fra boenhetene den er 
ment å betjene.  
 
Min. 1500 m2 av samlet MUA skal avsettes til felles kvartalslekeplasser. Kvartalslekeplassene skal 
opparbeides som en integrert del av det bilfrie, grønne uteoppholdsarealet på BUT 3-7. Størrelse 
per lekeplass er valgfri, men avstand bør være maks. 200 m fra boligene de er ment å betjene.  
 
Områdelekeplass for boligene i BBB4-14 og BAA er innenfor formål GP1 og BNA. 

 
c) Fellesbestemmelse for MUA og lekeareal i planområdet:  

Støynivå på arealer som inngår i minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger skal ikke overskride 
anbefalt grenseverdi i T-1442. Nødvendig lokal skjerming tillates og skal utformes på en estetisk god 
måte.    

 
Lekeplasser skal opparbeides med lekeapparater / utstyr for aktivitet, benker og grønnstruktur. 
Lekeplasser skal plasseres med vekt på gode lysforhold, sosiale møteplasser, fleksibilitet for ulike 
aktiviteter og brukbarhet for alle uansett alder og funksjonsnivå. 

 
3.1.4 Parkeringskrav,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	7	 	 	 	 	 	 	 	

Kravene gjelder for oppføring av ny bebyggelse. For P-krav for eksisterende bebyggelse; se 
bestemmelse til aktuelle delformål. 
 
a) Sykkelparkeringskrav: 

Bolig:  
Min. 2 sykkelplasser pr. boenhet.  
 
Øvrig bebyggelse (forretning, kontor, tjenesteyting, sentrumsformål):  
Min. 3 sykkelplasser pr 100 m2 BRA.  
BRA for kjeller, tenkte plan i dobbelthøye rom, overdekket uteareal, varemottak, lager, teknisk-
/personal-/sanitærrom o.l. skal ikke tas med ved beregning av sykkelparkering til forretninger.  
 
Fellesbestemmelse: 
Sykkelplasser bør plasseres på oversiktlig sted nær innganger slik at det oppleves trygt og effektivt 
å velge sykkel som transportmiddel.  

 
b) Bilparkeringskrav: 

Maks. 170 biloppstillingsplasser med adkomst fra Verkstedveien. 
Maks. 45 plasser i bestemmelsesområde #1 med adkomst fra Kobberslagerstredet. 
Maks. 710 plasser i planområdet sør for Jens Wilhelmsens gate.  
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Fellesbestemmelse:  
Min. 5 % av alle p-plasser skal være HC-dimensjonerte p-plasser nær inngang/heis. 
Løsninger for lading skal vurderes og tilpasses norm/etterspørsel ved detaljprosjektering.   

 
3.1.5 Vertikalnivåenes	høyde,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	2	

Høyde per vertikalnivå er maks. tillatte høyder. Dersom bebyggelse/anlegg i et vertikalnivå prosjekteres 
lavere enn maks tillatt høyde kan høydedifferansen legges til i andre vertikalnivå. 
 

3.1.6 Elementer	over	maks.	tillatt	gesimshøyde,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	2	
a) Over tillatte maks. gesimshøyder tillates takterrasser med transparente rekkverk på inntil 1,5 meter.  
b) Over tillatte maks. gesimshøyder tillates oppbygg for tekniske anlegg/installasjoner, trapp, heis og 

overlys med nødvendig høyde på inntil 20 % av takflaten.  
Ved etablering av solenergianlegg kan 20 %-grensen overskrides. 
Disse elementene skal utformes som en integrert del av arkitektur og taklandskap. 
Over tillatte maks. gesimshøyder tillates ikke tekniske rom på tak. Unntatt fra dette er eksisterende 
teknisk rom på tak innenfor formål BS1.  

c) Over tillatte maks. gesimshøyder innenfor BUT1-7 tillates gesimsoppbygging langs dekkekanter. Det 
tillates også stedvis høyere oppbygning på flatene for landskapselementer, landskapsforming, leke-
/aktivitets- og vegetasjonselementer.   

d) Over tillatt maks. gesimshøyde for BBB6, 7, 9, 10, 12 og 13 tillates etablering av takterrasser med 
rekkverk. På disse formålene tillates påbygg for trapperom, takoverbygg, overlys samt 
oppholdsrom/vinterhage/loftsstue på inntil 30 % av takflaten.  
 

3.1.7 Skilt,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plassering og utforming av fasadeskilt skal framgå av søknad om tiltak. Skilt skal tilpasses bebyggelsens 
fasader og bevegelseslinjer i byrommet. 
 

3.1.8 Renovasjonsteknisk	plan,	jf.	pbl	§	12-7	nr.	2	 	 	 	 	 	
a) Innenfor BRE1-2 tillates etablering av nedgravde containere for husholdningsavfall.  

Viste plassering tillates justert dersom det viser seg hensiktsmessig ved detaljprosjektering.  
b) Innenfor planområdet, nær BRE1-2, tillates etablering av bod for husholdningsavfall som ikke kan 

samles i nedgravde containere; enten i bebyggelsen eller som frittstående bygning, med 
hensiktsmessig plassering for brukerne og for renovasjonspersonell.  

c) Løsning med nedgravde containere tillates erstattet med løsning for avfallssug dersom dette viser 
seg hensiktsmessig i forbindelse med detaljprosjektering. 

d) Næringsavfall skal håndteres i egnet anlegg i bebyggelsen. 
e) Detaljert renovasjonsteknisk plan skal utarbeides ved detaljprosjektering i tråd med kommunens 

veileder for renovasjonsteknisk plan og i samråd kommunens renovasjonsavdeling.   
 

3.2 B (BOLIG), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 
Arealet tilbakeføres til boligformål i tråd med reguleringsplan for Bjølstadjordet, plan-ID 0106418.  
Arealet berøres av frisiktsoner (jf. bestemmelse 4.1 e) og hensynssone støy (jf. bestemmelse 7.1).  

 
3.3 BBB1-3 (BOLIGBLOKKBEBYGGELSE), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2  

a) Maks. tillatt gesimshøyde:  
• BBB1:  kote + 29,3 m 
• BBB2-3:  kote + 32,3 m 
 

b) Formålsgrense er byggegrense. 
 

3.4 BBB4-14 (BOLIGBLOKKBEBYGGELSE), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 
a) Innenfor BBB4-14 tillates høyblokk, lavblokk, konsentrert småhusbebyggelse og 

rekkehusbebyggelse.  
 

b) Maks. tillatt gesimshøyde:  
• BBB4:  kote + 44,25 
• BBB5:  kote + 38,25 mot øst, nedtrappet mot vest. 
• BBB6:  kote + 22,25 
• BBB7:  kote + 25,75 
• BBB8:  kote + 35,25 mot øst, nedtrappet mot vest.  
• BBB9:  kote + 22,25 
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• BBB10:  kote + 25,75 
• BBB11:  kote + 32,25 mot øst, nedtrappet mot vest. 
• BBB12:  kote + 22,25 
• BBB13:  kote + 22,25 
• BBB14:  kote + 29,25 mot øst, nedtrappet mot vest. 

 
c) Plassering av BBB4-5 tillates tilpasset aksesystem ved detaljprosjektering forutsatt at min.-avstand 

17 m mellom blokkene opprettholdes.   
d) Plassering av BBB6-14 tillates justert og tilpasset aksesystem og nærmere avklaringer ved 

detaljprosjektering. Formålsområder tillates slått sammen.  
e) Forutsetninger ved justering ihht. c) og d): 

• Formålsgrense mot fortau og gatetun er byggegrense.   
• Maks.-bestemmelser for formålenes areal, utnyttelsesgrad og gesimshøyde ligger fast. 
• Bebyggelsens lamellstruktur med orientering vinkelrett på Rødsveien skal ivaretas.  
• Minsteavstand mellom blokkenes langfasader (nord-sørlig retning) skal være min. 12 m.   

 
3.5 BS1 (SENTRUMSFORMÅL, KOBBERSLAGERSTREDET 2), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 7 

a) Tillatt bruk: Sentrumsformål. Bolig tillates ikke.  
b) Maks. tillatt gesimshøyde: kote + 17,4 m 
c) Formålsgrense er byggegrense.  
d) Bilparkering: maks. 1 plass per 100 m2 BRA. 25 av plassene skal plasseres ved bygget innenfor 

SGT2. Øvrige plasser dekkes i p-anlegg under Stadion.  
e) Sykkelparkering: min. 50 plasser. 

 
3.6  BS2 (SENTRUMSFORMÅL), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) Tillatt bruk: Sentrumsformål. Bolig tillates ikke.   
b) Maks. tillatt gesimshøyde: kote + 21,5 m 
c) Formålsgrense er byggegrense.  
d) Innenfor bestemmelsesområde # 3 skal det etableres offentlig tilgjengelig gangforbindelse/trapp og 

siktlinje mellom SGT2 og GP1 gjennom bygget. Åpningen skal være min. 12 m bred. Mot SGT2 skal 
åpningens høyde være min. 2 etasjer fra bakkeplan 1.etasje. 

 
3.7 BS3 (SENTRUMSFORMÅL, GAMLE BEDDINGVEI 28), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 7 

a) Tillatt bruk: Sentrumsformål. Bolig tillates ikke.  
b) Maks. tillatt gesimshøyde: kote + 11 m for bestemmelsesområde # 5, kote + 17,4 m for byggets 

midtre del, kote + 21,5 m for byggets søndre del. 
c) Formålsgrense er byggegrense.  
d) I bestemmelsesområde # 5 skal eksisterende åpning (portal med offentlig tilgjengelig 

gangforbindelse/trapp), opprettholdes i sin nåværende form gjennom bygget mellom SGT2 
(gateplan ved gangbrolanding) og GP1 (park). 

e) Bilparkering: maks. 40 plasser.  
f) Sykkelparkering: min. 118 plasser.  

 
3.8 BS4 (SENTRUMSFORMÅL), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) Tillatt bruk: Sentrumsformål. Bolig tillates ikke.  
b) Maks. tillatt gesimshøyde: kote + 18,7 m. 
c) Formålsgrense er byggegrense. 

 
3.9 BNA (NÆRMILJØANLEGG), JF. PBL § 12-7 NR. 4 

BNA skal være offentlig tilgjengelig nærmiljøanlegg for helårs lek og aktivitet, utformet som en integrert 
del av plassrommet SGT2.  

 
3.10 BRE1-2 (RENOVASJONSANLEGG), JF. PBL § 12-7 NR. 1 

Innenfor BRE1-2 tillates etablering av renovasjonsanlegg. Se forøvrig bestemmelse 3.1.6 om 
renovasjonsteknisk plan.  
 

3.11 BUT1-7 (UTEOPPHOLDSAREALER PÅ TAK), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 6 
a) BUT1-7 tillates benyttet til gang-/sykkeladkomst, sykkelparkering, bod til boligene, leke- og 

uteoppholdsareal, og grønnstruktur. 
b) BUT1-7 skal ha et betydelig innslag av grønnstruktur, både vertikale og horisontale grønne flater og 

volumer. Jf. også bestemmelse 2.3 om blågrønn struktur.  
c) Formålsgrense mot fortau og gatetun er byggegrense. Formålsgrense mellom BUT3-7 tillates justert 
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for tilpasning til akse-/bæresystem ved detaljprosjektering.  
d) Maks. tillatt gesimshøyde:  

• BUT1-2:  kote + 16,80 
• BUT3:  kote + 18,95 
• BUT4-7:  kote + 15,45 

e) Det tillates etablering av én gangbro med maks. bredde 3 m mellom BUT1 og BUT2.  
 
3.12 BKB1-6 (KOMBINERT FORMÅL FORRETNING/KONTOR/ANNEN OFFENTLIG ELLER 

PRIVAT TJENESTEYTING), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 
Tillatt bruk: Innenfor BKB1-6 tillates inntil 3000 m2 BRA salgsareal forretning. BRA for tekniske arealer, 
rømningsveier, varemottak, personal- og sanitærrom samt tenkte plan i dobbelthøye rom skal ikke 
medregnes i salgsareal.  
Varelevering tillates fra Verkstedveien og SGT2.  
Annen tillatt bruk er kontor, bevertning og virksomhet som faller inn under annen offentlig eller privat 
tjenesteyting. Vertikalforbindelser, lager og bod til andre formål tillates. 

 
3.13 BKB7-8 (KOMBINERT FORMÅL FORRETNING/ANNEN OFFENTLIG ELLER PRIVAT 

TJENESTEYTING), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 
a) Tillatt bruk: Inntil 24 000 m2 BRA salgsareal forretning. BRA for tekniske arealer, rømningsveier, 

varemottak, personal- og sanitærrom samt tenkte plan i dobbelthøye rom skal ikke medregnes i 
salgsareal.  
Annen tillatt bruk er bevertning og virksomhet som faller inn under annen offentlig eller privat 
tjenesteyting. Vertikalforbindelser, lager og bod til andre formål tillates. Varemottak skal etableres 
innenfor formålet med adkomst fra G. A. Stouslands vei. 

b) Formålsgrense mot fortau og gatetun er byggegrense. Formålsgrense mellom BKB8 og BAA tillates 
justert for tilpasning til akse-/bæresystem ved detaljprosjektering, forutsatt at formålenes areal ikke 
endres vesentlig. 
 

3.14 BAA (KOMBINERT FORMÅL BOLIG, UTEOPPHOLD, PARKERING), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2  
a) Innenfor formålet tillates adkomst fra G. A. Stouslands vei, bil- og sykkelparkering, 

adkomst/uteoppholdsareal/uteservering tilknyttet BKB7-8, boligblokkbebyggelse og leke-
/uteoppholdsareal.   

b) Formålsgrense mot fortau og gatetun er byggegrense. Formålsgrense mot øvrige formål tillates 
justert for tilpasning til akse-/bæresystem ved detaljprosjektering, forutsatt at formålenes areal ikke 
endres vesentlig.   

c) Innenfor bestemmelsesområde # 16 tillates oppføring av en boligblokk over en parkeringsetasje. 
Innenfor bestemmelsesområde # 17 tillates etablering av leke- og uteoppholdsareal til boliger over 
en parkeringsetasje. 
Innenfor bestemmelsesområde # 18 tillates oppføring av en boligblokk. 
Formen på bestemmelsesområdene tillates justert innenfor formålsgrense BAA, forutsatt at areal og 
maks. tillatt gesimshøyde ikke økes.  

d) Maks. tillatt gesimshøyde: 
Bestemmelsesområde # 16:  kote + 26,25 mot øst, nedtrappet mot vest. 
Bestemmelsesområde # 17:  kote + 12,95  
Bestemmelsesområde # 18:  kote + 23,25 mot øst, nedtrappet mot vest 

       Øvrig areal innenfor BAA:  kote + 9,75 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
4.1 FELLESBESTEMMELSER SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR,  

JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 4  
a) Byggeplan for offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal godkjennes av 

vegmyndighet.  
 

b) Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates intern omdisponering av 
underformål uten omregulering. Slik justering skal skje i samråd med og godkjennes av 
vegmyndighet.  
 

c) Alle samferdselsanleggs hovedløsninger skal detaljprosjekteres i henhold til prinsippene om 
universell utforming (Statens vegvesens håndbok V129 eller senere utgave). Unntak kan tillates der 
hvor terrengmessige forhold tilsier at det ikke er mulig å tilfredsstille krav til maksimal stigning uten 
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vesentlige inngrep i eksisterende anlegg. 
 

d) Avkjørsler og inn-/utkjøring vist på plankartet tillates justert langs aktuelle fasade i samråd med 
vegmyndighet.  
 

e) Frisikt skal sikres innenfor frisiktlinjer ved alle kryss og avkjørsler. Innenfor frisiktlinjer tillates ikke 
sikthinder over 0,5 m høyde over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående stolper, skilt og 
oppstammede trær med diameter inntil 30 cm kan tillates.  

 
4.2 SV (VEG), JF. PBL § 12-7 NR. 1 

Innenfor SV skal det anlegges kjøreveg som vist på plankartet.  
 

4.3 SF1-8 (FORTAU), JF. PBL § 12-7 NR. 1 
Innenfor SF1-8 skal det anlegges fortau som vist på plankartet.  

 
4.4 SGT1-2 (GATETUN), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) SGT1-2 opparbeides for delt bruk for gående, syklende og nyttetrafikk/varelevering og kjøring til 
eiendommene. Innenfor SGT1 tillates bilparkering. Utforming og materialbruk skal skille seg fra 
tilstøtende vegformål og signalisere at ferdsel skal skje på myke trafikanters premisser. 
  

b) Torvflaten skal programmeres med vekt på god framkommelighet for syklende og gående, 
sammenhengende blågrønn struktur og oppholdssoner.  
Gang-/sykkelforbindelse i gangbroaksen over torvet skal ha min. 5 m fri bredde.  
Gang-/sykkelforbindelse i diagonalstredet mellom gangfelt i Verkstedveien og torvet skal ha min. 3 
m fri bredde.  
 
For øvrig skal følgende eller lignende prinsipp følges ved utforming av SGT1-2:  

• Innenfor bestemmelsesområde # 4 tillates etablering av trapp/adkomst til park GP1.  
• Innenfor bestemmelsesområde # 6, 7, 9, 10, 11 og 13 tillates overdekket uteservering og 

vareutstilling.  
• Innenfor bestemmelsesområde # 8 tillates variert opparbeiding til f.eks. sykkelparkering, 

blågrønn struktur, uteservering, opphold, lek og aktiviteter.  
• Arealet innenfor bestemmelsesområde # 12 skal kunne benyttes som vendehammer i 

nordenden av Verkstedveien. 
• På øvrig torvareal, uten konflikt med framkommelighet, kan det etableres sykkelparkering, 

blågrønn struktur, uteservering, torvhandel/vareutstilling, leke- og oppholdssoner og 
lignende.  

 
4.5 SGT3 (GATETUN), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) SGT3 opparbeides for gående og syklende samt beredskapslomme. Utforming og materialbruk skal 
skille seg fra tilstøtende vegformål for å signalisere annen bruk og sammenheng med SGT1-2. 
  

b) SGT3 skal programmeres med vekt på god framkommelighet for syklende og gående, 
sammenhengende blågrønn struktur og oppholdssoner.  
 

c) Innenfor bestemmelsesområde # 14 skal det etableres beredskapslomme med nødvendig teknisk 
utstyr. Teknisk utstyr skal sikres mot påkjørsel og være tilgjengelig fra beredskapslommen til en hver 
tid, men kan integreres i grønnstruktur/oppholdssone. Annen bruk tillates ikke innenfor 
bestemmelsesområdet. 

  
d) Innenfor bestemmelsesområde # 15 tillates takoverbygg, uteservering og torvhandel/vareutstilling.  

 
4.6 SGT4 (GATETUN), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) Innenfor SGT4 tillates etablering av sykkel- og bilparkering, oppstillingsplass med tilstrekkelig 
bredde og bæreevne for renovasjonsbil, gangsoner, takoverbygg, uteservering, 
oppholdssoner/møblering og blågrønn struktur.  

b) Anlegg i SGT4 skal organiseres med vekt på å hindre konflikt mellom myke og harde trafikanter.  
 

4.7 SGS1-4 (GANG-/SYKKELVEG), JF. PBL § 12-7 NR. 1 
Innenfor SGS1-4 skal det anlegges gang-/sykkelveg som vist på plankartet. 
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4.8 SVG1-22 (ANNEN VEGGRUNN – GRØNTAREAL), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 6 
a) SVG1-22 er en viktig del av planområdets sammenhengende blågrønne struktur og skal 

opparbeides med høy andel permeable og grønne overflater, trær og annen vegetasjon som bidrar 
til grønt preg og overvannsfordrøyning. Jf. også bestemmelse 2.3 om blågrønn struktur. 

b) Innenfor SVG1-22 tillates etablering av blågrønn struktur som sideareal langs vei og sikkerhetssone 
mellom kjørebaner og gang-/sykkelveg, grøfter, kantparkering, forstøtningsmur, fyllinger og 
skjæringer. Nødvendige tekniske anlegg, ferdselshinder og rekkverk tillates oppført innenfor 
formålet. 

c) SVG4, 5, 17, 21 og 22 skal opparbeides med kantparkering på permeable flater og oppstammede 
trær. 

 
4.9 SPH1-2 (P-KJELLER), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 

a) Tillatt bruk: Parkering, boder, lager, tekniske rom og vertikalforbindelser til andre formål. Bilpleie, bil- 
og sykkelutleie og lignende næringsvirksomhet kan tillates.  

b) Byggegrense sammenfaller med formålsgrense. 
 

4.10 SPH3 (P-ETASJE), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2 
a) Tillatt bruk: Parkering, boder, lager, tekniske rom og vertikalforbindelser til andre formål. Bilpleie, bil- 

og sykkelutleie og lignende næringsvirksomhet tillates.  
b) Formålsgrense mot offentlig veiformål er byggegrense. Formålsgrense mot BUT4 og boliger tillates 

justert, forutsatt at formålenes regulerte areal ikke endres.  

5 GRØNNSTRUKTUR 
5.1 GP1-3 (PARK), JF. PBL § 12-7 NR. 1, 2, 4 

a) Arealene innenfor formål GP1-3 skal opparbeides parkmessig og være offentlig tilgjengelige. 
b) Innenfor bestemmelsesområdene # 1 og 2 tillates etablering av parkeringsanlegg inn i terreng, på 

samme nivå som 1.etasje i tilstøtende bebyggelse BS2 og BS3, forutsatt at parkmessig opparbeidet, 
offentlig tilgjengelig terreng reetableres over parkeringsanleggets tak.  

c) GP1 skal fungere som lekeplass for boligene i planområdet. Etablering av leke-/aktivitetsapparater 
tillates innenfor formålet. På terreng innenfor bestemmelsesområde #1- 2 skal det opparbeides min. 
400 m2 leke-/aktivitetsplass tilpasset aktivitet og opphold for både voksne og barn. 

d) Det skal sikres offentlig tilgjengelig, universelt utformet adkomst til GP1 fra SGT1 eller SGT2.  

6 EIEFORM 
6.1 OFFENTLIG EIEFORM, JF. PBL § 12-7 NR. 14 

BNA, SV, SF2-8, SGS1-4, SVT1-2 og SVG1-23 er offentlig 
 

6.2 FELLES EIEFORM, JF. PBL § 12-7 NR. 14 
SF1, SGT1-4, SGG og GP1-3 er felles for bebyggelsen i nærområdet, og skal være offentlig tilgjengelig.  
BRE1-2 er felles for bebyggelsen de betjener.  
BUT1 er felles for boligene i BBB1 
BUT2 er felles for boligene i BBB2-3 
BUT3-7 er felles for boligene i BBB4-14 og BAA 

7 HENSYNSSONER 
7.1 HENSYNSSONE STØY H210_1-2 OG H220_1-6, JF. PBL § 12-7 NR. 2, 3  

a) Nye boliger som berøres av hensynssone støy skal planlegges slik at så stor andel som mulig av 
oppholdsrom og minst ett soverom har åpningsbart vindu hvor støynivå utenfor er under anbefalt 
grenseverdi ihht. T-1442. Leke- og uteoppholdsareal som inngår i MUA skal ha støynivå under 
anbefalt grenseverdi i T-1442. Redegjørelse skal følge søknad om oppføring av boliger. 
  

b) Eksisterende boliger langs forlengelse av Rødsveien som får en støyøkning > 3 dB utenfor fasade 
og på uteoppholdsareal som følge av vegutbygging og trafikkgenerering av tiltak i planområdet skal 
skjermes slik at støyøkning blir ≤ 3 dB. Der dette ikke kan dokumenteres ved utendørs 
støyberegninger skal det gjøres en utredning av lokale støytiltak for å sikre at krav til støy fra 
vegtrafikk forankret i Byggteknisk forskrift ivaretas på utendørs oppholdsarealer og innendørs i 
bygninger. Redegjørelse skal følge søknad om tiltak for vegutbyggingen.  
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7.2 HENSYNSSONE FLOMFARE H320, JF. PBL § 12-7 NR. 2    

Innenfor hensynssonen tillates ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn kote + 2,5 m, med mindre 
det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med kravene i TEK.  

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
8.1 RAMMETILLATELSE, JF. PBL § 12-7 NR. 10 

Søknad om rammetillatelse skal vedlegges:  
• Overordnet utomhusplan med avklaring av rammer og hovedprinsipper for plassering og 

organisering, jf. bestemmelse 2.1.  
• Overvannsplan med avklaring av rammer og hovedprinsipper for overvannshåndtering, jf. 

bestemmelse 2.2.  
• Plan for blågrønn struktur med avklaring av rammer og hovedprinsipper for plassering og 

organisering, jf. bestemmelse 2.3. 
• Redegjørelse for ivaretakelse av geotekniske forhold og evt. grunnforurensning, jf. 

bestemmelse 2.7 
• Estetisk redegjørelse med avklaring av rammer og hovedprinsipper for utforming, fasader og 

materialbruk, jf. bestemmelse 3.1.1. 
• Redegjørelse for støy, jf. bestemmelse 7.1. 
• Redegjørelse for flomfare, jf. bestemmelse 7.2. 

 
8.2 IGANGSETTINGSTILLATELSE, JF. PBL § 12-7 NR. 10 

Søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegges:  
• Endelig, detaljert utomhusplan, jf. bestemmelse 2.1. 
• Endelig, detaljert overvannsplan, jf. bestemmelse 2.2 
• Endelig, detaljert plan for blågrønn struktur, jf. bestemmelse 2.3 
• Plan for trafikksikkerhet og framkommelighet i byggeperioden, jf. bestemmelse 2.8  
• Redegjørelse for spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner og tiltak, jf. bestemmelse 

2.8 
• Estetisk redegjørelse, med detaljert avklaring av farge- og materialbruk, jf. bestemmelse 3.1.1. 

 
Ved igangsetting i flere trinn skal ovennevnte dokumentasjon vedlegges den søknaden om 
igangsettingstillatelse som dokumentasjonen er relevant for. 
 

8.3 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE OG FERDIGATTEST, JF. PBL § 12-7 NR. 10 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i planområdet skal være ferdigstilt før det kan gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest til ny bebyggelse i planområdet. Unntatt fra kravet er bebyggelse og 
anlegg i BS2 og i bestemmelsesområdene #1, #3 og #4, som kan oppføres uavhengig av nytt vegsystem 
i planområdet.  
 
Bebyggelse og anlegg i planområdet kan utvikles i hensiktsmessige byggetrinn knyttet til marked og 
gjennomføring. Blågrønn struktur, leke-/uteoppholdsareal og eventuelle støytiltak tilknyttet byggetrinnet 
skal være ferdig opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan før bebyggelsen kan gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest.   
 
Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret kan kommunen kan gi utsatt frist for årstidsavhengige 
arbeider til senest påfølgende vår.  


