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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLOKKERSTUVEIEN 2 
Det regulerte området er vist på plankart datert 29.04.2020. 
Nasjonal arealplan-ID: 3004_1021 
Saksnummer: 2019/11261 
 

1 Planens formål 
Formålet med planen er å legge gode rammer for utbygging av maksimalt 31 boenheter, med 

tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer for lek og opphold. 

2 Arealformål 
Området reguleres til: 

2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. nr. 1) 
- Boligbebyggelse (B1-B6) 
- Vann og avløpsanlegg (o_BVA) 
- Lekeplass (f_BLK) 
 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 
- Kjøreveg (o_SKV) 
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

 

3 Fellesbestemmelser for planområdet 
3.1 Bebyggelse og utforming (PBL 12-7) 
Ny bebyggelse med tilhørende utomhusanlegg skal utformes med helhetlige løsninger og materialer.  

Det skal være en variasjon av høyder og boligstørrelser innenfor bebyggelsen. Bebyggelsen skal 

utformes som rekkehusbebyggelse og leiligheter. All bebyggelse skal være på maks tre etasjer med 

variasjoner i høyde mellom 2 og 3 etasjer. Bebyggelsen skal ha en kombinasjon av flate tak og 

pulttak. Hvert enkelt rekkehus skal ha denne kombinasjonen. Pulttaket skal skrå mot øst med 

høyeste punkt mot vest. Flate tak skal utgjøre den lavere delen av taket mot øst. 

Maksimalt 40 % av den samlede bebyggelsen kan være utført i 3 etasjer. 

Rekkehusbebyggelsen skal ha en minimumsforskyving mellom enhetene på minimum 1,0 meter. 

Delområde B1 og B2: 
I delområde B1 tillates det oppført maksimalt 2 leilighetsbygg. I delområde B2 tillates det oppføre 

maksimalt 1 leilighetsbygg. Leilighetsbyggene kan ha en maksimal lengde på 24 meter, og fasaden 

skal brytes opp i størrelser tilsvarende rekkehusene ved bruk av varierende høyder og/eller 

materialer. Det kan også etableres rekkehus i delområde B1 og B2.  

Delområde B3 og B5: 
I delområde B3 og B5 tillates det oppført rekkehus med høyder inntil kote 15.  

Delområde B4 og B6: 
I delområde B4 og B6 tillates det oppført rekkehus med høyder inntil kote 15. Plankartet angir hvor 

det kan etableres 3 etasjer. 
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3.2 Byggegrenser (PBL §12-7 nr. 2) 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser og gesimshøyder som vist på plankartet.  

Det tillates etablering av overdekket sykkelparkering utenfor angitte byggegrenser, boder, 

overdekket parkering, og parkering på bakkeplan. Balkonger f.o.m. 2. etasje kan krages maks 1 meter 

ut over byggegrensen. På bakkeplan tillates det å etablere terrasser utenfor byggegrenser med 

maksimalt 3,0 meter.  

3.3 Støy 
Ved søknad om bygging av støyfølsom bebyggelse i gul eller rød sone skal detaljert støyfaglig 

utredning foreligge. Utredningen skal vise støyforholdene for nåværende situasjon og en 

prognosesituasjon i henhold til tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 

eller senere vedtatte veiledere. Bebyggelsen og utearealer skal oppfylle normer for støy i henhold til 

gjeldende regler T-1442/2016 eller senere vedtatte forskrifter. 

For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak i tabell 4, 5 og 6 i retningslinje T-1442/2016, 

eller senere retningslinjer som erstatter denne. Varsling om særlig støyende arbeider skal 

gjennomføres iht. kap. 4. 

3.4 Kulturminner (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. 

3.5 Verneverdier kulturmiljø (§ 12-7 nr. 6) 
Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, jfr. pbl § 11-9 nr. 7: 
Ny bebyggelse skal i størst mulig grad stedstilpasses ved valg av materialer, og tilpasses til nytt og 
eksisterende terreng. Siktlinjer fremgår av plankartet og er sikret gjennom byggegrenser. 

Materialbruken på fasade skal bestå av stående trepanel og variere i fargevalg mellom lys og mørk 
kontrast. Hovedfarge skal stå i forhold til omkringliggende bebyggelse og benytte like farger. 

Tiltak skal utformes bevisst i forhold til siktlinjer, betydningsfulle byggverk, kulturminner eller 
landskapstrekk, og slik at material- og volummessige gode overganger til eksisterende bebyggelse og 
terreng ivaretas.  

Utformingen av uteoppholdsarealene skal i størst mulig grad forholde seg til kulturlandskapet på 
Byens marker. 

3.6 Krav til utomhusplan 
Det skal legges til rette for oppholdssoner og møteplasser av ulik karakter tilpasset ulike 

beboergrupper innenfor området. Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan 

for det aktuelle feltet i minimum i målestokk 1:500. 

Utomhusplanen skal vise ny, og eksisterende vegetasjon, eksisterende og nytt terreng, belysning og 

andre faste installasjoner, sykkel- og bilparkering, renovasjonsanlegg, oppstillingsplass for rednings- 

og slukkemannskap, håndtering av overvann og pumpeanlegg. 

3.7 Overvann og flom 

Overvann skal i så stor grad som mulig tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at 

overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvannshåndtering og blågrønn 
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faktor etableres i samsvar med kommunens norm for overvannshåndtering. Valg av 

overvannshåndtering fra bygg og harde flater skal fremgå av utomhusplanen, samt eventuelt påslipp 

på kommunalt nett og redegjøres for i forbindelse med byggesøknad. 

I felter avsatt til boligbebyggelse og vann- og avløpsanlegg skal det sikres tilstrekkelig flomkapasitet 

og sikres erosjonsikker avrenning.  

4 Bestemmelser til arealformål §12-5 
4.1 Bebyggelse- og anlegg 

 4.1.1 Arealbruk  

Området er avsatt til boligbebyggelse (B1-B6), vann og avløpsanlegg (o_BVA) og lekeplass (f_BLK). 

4.1.2 Grad av utnytting 

Maks tillatt BRA skal ikke overstige = 5400 m2. 

Parkering på terreng inkluderes i maksimalt tillatt BRA. Arealer under terreng og tenkte plan, samt 

overdekket sykkelparkering på terreng medregnes ikke. 

4.1.3 Plassering og høyder 

Bebyggelsens tillates oppført innenfor de byggegrenser og gesimshøyder som er angitt på plankart. 

Ingen bygninger skal være på mer enn tre etasjer. 

Bebyggelsen skal variere i høyder innenfor hvert delområde. 

4.1.4 Utearealer 

Alle boenheter skal tilgang på minst 80 m2 uteareal (felles og privat). Arealer brattere enn 1:3, 

smalere enn 3 meter, arealer satt av til kjørevei, parkering og areal belagt med restriksjoner som 

hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker 

adkomst.  

Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til offentlig uteopphold klokken 15 ved 

sommersolverv. 

Uteoppholdsarealene skal utarbeides med utgangspunkt i prinsippene i illustrasjonsplanen vedlagt 

planforslaget av 24.04.2020. 

4.1.5 Lekeareal 

Lekeplassene skal tilpasses barn i ulik alder og opparbeides med lekeapparater og installasjoner av 

god kvalitet. 50 % av lekeplassene skal være solbelyst i minimum 5 timer ved jevndøgn sommertid. 

Lekeplasser skal ikke ligge i gul eller rød støysone. Lekeplasser skal være felles for boliger innenfor 

planområdet. Areal for lekeplass er regulert i plankartet.  

4.1.6 Renovasjon 

Renovasjon for husholdningene skal løses med nedgravde avfallscontainere eller avfallsbeholdere 

med plassering i tilknytning til avkjørselen. Det skal tilrettelegges for henting med lastebil.  

4.1.7 Fjernvarme 

Tiltak innenfor planområdet skal være klargjort for fremtidig fjernvarmetilknytning.  Det kan gjøres 

unntak fra tilknytningsplikten dersom det kan dokumenteres at alternative energiløsninger vil gi 

tilsvarende eller lavere energibruk være miljømessig bedre enn tilknytningen. I vurderingen av hva 
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som er miljømessig bedre skal Norsk Standard for klimagassberegning for bygninger, NS 3720, eller 

etterfølgende revisjoner, benyttes.   

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1 Arealbruk  

Området er avsatt til kjøreveg (o_SKV1) og annen veggrunn - grøntareal (o_SVG1-4). 

4.2.2 Parkeringskrav og avkjørsler 

Plassering av avkjørselspilene på plankartet er ikke juridisk bindende og kan tilpasses der det er 

nødvendig i samråd med rette veimyndighet og kommunen. Alle private bil-parkeringsplasser skal 

bygges slik at det er mulig å tilrettelegge for opplading av el-kjøretøy.  

Parkeringskrav: 

Parkering for bil 1,9 plasser per boenhet 

HC-parkering 2 stk.  

Sykkelparkering 2 plasser per boenhet 

 

- Minst 25 prosent av sykkelparkeringsplassene skal ha overbygg og kan plasseres i 

carport/bod. Sykkelparkering skal plasseres på terreng eller i første etasje. 

- Minst 5 prosent av sykkelparkeringsplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel med 

vogn.  

 

5.0 Hensynssoner §12-6 – Krav vedrørende infrastruktur 
Det tillates ikke oppført bebyggelse eller varige konstruksjoner i hensynssonen H410. Det tillates 

etablering av stikkledninger til lokal vannforsyning. 

 

Hensynssoner §12-6 – Bevaring naturmiljø 
Det tillates ikke oppført bebyggelse eller varige konstruksjoner i hensynssonen H560. hensynssonen 

ivaretar trerekken mot eiendomsgrensen i sør. Det tillates heller ikke graving innenfor denne 

hensynsonen. 


