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1 AREALFORMÅL 

|4 

AREALTABELL 

BETEGNELSE FORMÅL  SOSI AREAL M² 

§12.5. Nr.1 -  Bebyggelse og anlegg  

B Bolig 1110  1675 m2 

o_BBH Barnehage 1161  3248 m2 

o_BU1 Undervisning - Barneskole 1162 26455 m2 

o_BU2 Undervisning - Ungdomsskole 1162 12785 m2 

o_BiA1 Idrettsanlegg  - Idrettshall 1400 2565 m2 

o_BiA2 Idrettsanlegg -  Idrettsbaner 1400 23956 m2 

BKB  Kombinert bebyggelse - Bolig - Barnehage 1800 5763 m2 

o_BAA Undervisning - idrettsanlegg 1900 12211 m2 

    

§12-5. Nr.2 - . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o_SV1 Veg - Tverrliggeren 2010 1282 m2 

o_SV2 Veg - Inn til ungdomsskolen 2010 1337 m2 

o_SV3 Veg – til barnehager i nord 2010 910 m2 

o_SV4 Veg - Mellom idrett og butikk 2010 600 m2 

o_SV5 Veg - Til naboer i øst 2010 389 m2 

o_SVG 1, 2 Annen veggrunn - grøntareal 2019  310 m2 

o_SGS1, SGS2 Gang-/sykkelvei - Ved Tverrliggeren 2015 952 m2 

o_SGS3 Gang-/sykkelvei -  Nord-syd over idrettsbanen 2015 1513 m2 

o_SGS4 Gang-/sykkelvei -  Fra Helleristningen og i øst 2015 626 m2 

o_SGS5 Gang-/sykkelvei – i nord-øst  2015 184 m2 

o_SGS6 Gang-/sykkelvei – i nord  2015 146 m2 

o_SGS7 Gang-/sykkelvei – syd for idrettshall  2015 184 m2 

o_SPA1 Parkering - butikk 2080 976 m2 

o_SPA2 Parkering - idrettshall 2080 802m2 

o_SPA3 Parkering - skolene/idrettsanlegg 2080 1669 m2 

o_SPA4 Parkering HC ved ungdomsskole 2080 117 m2 

o_SE Energinett - Trafo 2110 155 m2 

o_STE Telekommunikasjon - Nettstasjon 2160 883 m2 

    

§12-5. Nr.3 - Grønnstruktur  

o_GF1 Friområde - Dalen i syd (ravinen) 3040 13419 m2 

o_GF2, GF3, GF4, GF5 Friområde - Skogen i øst 3040 9879 m2 

o_GV1, 2, 3, 4 Vegetasjonsskjerm - Rundt butikk/idrettshall 3060 2309 m2 

    

§12-6 - Hensynssoner    

H370 Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler 370  

H560_1 - 3 Bevaring naturmiljø 560  

TOTALT   127298 m2 
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2 PLANENS HENSIKT                                                                           

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av ny Åskollen ungdomsskole og oppgradere 
idrettsanlegget vest for ny skole. Skolen skal være 4 parallell, men kunne utvides til 6 parallell. I tillegg er 
omkringliggende eiendommer tatt med i reguleringen for for å sikre den helhetlige utviklingen og 
sammenhengene i området. Det reguleres inn friområde i syd og øst for å bevare mest mulig vegetasjon, og 
for å sikre disse som friområder og kvalitet for befolkning og brukere som idretts- og skoleområdene ikke gir.  

 

3 REKKEFØLGEKRAV / VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

3.1 Før søknad om tillatelse til tiltak 
a. Før det kan søkes om tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det utføres supplerende 

grunnundersøkelser/befaring på vestsiden av Nordbyveien. 

3.2 Før igangsettingstillatelse til tiltak 
3.2.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt o_BAA og o_BU2, skal: 

a. omlegging av/midlertidige gang- og sykkelveger være opparbeidet 

b. midlertidig anleggsvei være opparbeidet 

3.2.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt o_BU2 og o_BAA som berører eksisterende 

kunstgressbane i felt o_BAA og o_BU2 skal det være etablert ny kunstgressbane i felt o_BIA2. Banen 

skal være opparbeidet med tekniske anlegg, belysning og nødvendige gjerder. 

3.2.3 Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i felt o_SPA3 og o_BIA2 som berører eksisterende 

basketballbane, skal ny bane være opparbeidet innenfor felt o_BAA eller o_BU2.  

 

3.3 Før ny ungdomsskole og flerbrukshall tas i bruk 

3.3.1 Samferdselsanlegg 

a. Før ny bebyggelse i felt o_BU2 og o_BAA kan tas i bruk skal o_SV1-2, o_SVG1-2, o_SGS1-4, o_GV1-4 

og o_SPA3-4 være ferdig opparbeidet.   

3.3.2 Idrettsareal 

a. Før ny bebyggelse i felt o_BU2 og o_BAA tas i bruk skal Idrettsareal i o_BIA2 og o_BAA være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. 

3.3.3 Lek- og uteareal 

a. Før ny bebyggelse i felt o_BU2 og o_BAA tas i bruk skal uteoppholdsareal i o_BAA være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. 

 

3.3.4 Teknisk infrastruktur 

a. Før bebyggelse i felt o_BU2 og o_BAA tas i bruk skal teknisk infrastruktur for ungdomsskole og 

flerbrukshall være ferdig opparbeidet. 
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4 DOKUMENTASJONSKRAV/KRAV TIL UNDERSØKELSER 
 

4.1 Før tillatelse til tiltak 

4.1.1 Utearealer 

Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor den enkelte utbyggingsetappe skal det foreligge godkjent 
utomhusplan for utomhusarealer på terreng og tak, samt vei- og gang-/sykkelanlegg i målestokk 

1:200 / 1:500 som redegjør for: 

a. Arealer for varierte uteområder for opphold, idrett, lek og aktivitet, gangveier, vegetasjon, bil- 

og sykkelparkering. 

b. Universell utforming 
c. Håndtering av overvann  
d. Overganger mot tilliggende fortaus- og gatearealer, samt tilliggende bebyggelse for å sikre 

helhetlig terrengtilpasning.  
e. Eksisterende og fremtidig terreng 
f. Tykkelse på vekstlag og betingelser for beplantning. 

g. Møblering, vegetasjon, belysning og materialbruk 
h. Areal for snølagring 
i. Solforhold på utearealene 
j. Eventuelle støyskjermingstiltak og vinddempende tiltak 

k. Plassering av ev. tekniske installasjoner og renovasjon 

l. Brannoppstilling og varelevering 

4.1.2 Tekniske planer 

a. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent plan for overvannshåndtering, vann- 
og avløpsløsning, slukkevann mv. 

b. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent plan for renovasjon, og 

utrykningskjøretøy (nød og nytte). 

c. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent parkeringsplan for sykkel. 
d. Før det kan gis tillatelse til tiltak i felt o_BU2 og o_BAA skal det foreligge godkjent plan over 

midlertidige rigg- og anleggsområder, inkludert anleggsvei.  
e. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent belysningsplan for utearealer. 

 

4.1.3 Grunnundersøkelser 

a. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at områdestabilitet og sikkerhet mot 

skred på vestre side av Nordbyveien er ivaretatt. 

b. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det gjennomføres grunnundersøkelser og redegjøres for 

fundamenteringsløsning og sikringstiltak, som dokumenterer at byggegrunnen vil bli midlertidig 

og varig sikret mot ras/utglidning av planområdet. 

 

4.1.4 Forurenset grunn 

a. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det gjøres en vurdering av om det kan finnes forurensing i 
grunnen, i henhold til Forurensningsforskriften kap. 2. Dersom forurensning er sannsynlig, skal 
det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser. Viser undersøkelsene funn av forurensning over 
normverdi, må det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser 
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4.1.5 Luftforurensning 

a. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at hvordan avbøtende tiltak skal 

redusere luftforurensningen til nabotomter og nærliggende vegnett i forbindelse med 

byggeperioden.  

4.1.6 Støy 

a)   Før det kan gis rammetillatelse skal det utarbeides støyberegninger i henhold til T‐1442/2021. Det 
må dokumenteres at følgende krav oppnås, eventuelt gjennom tiltak: 

a. Krav til innendørs støynivå i teknisk forskrift overholdes 
b. Utendørs støynivå på påkrevde utearealer og ved fasade utenfor rom med støyfølsom bruk er 

lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone. 
c. Krav til støy fra idretts- og nærmiljøanlegg er lavere enn grenseverdiene i T-1442/2021 tabell 2. 

 

4.2 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte utbyggingsetappe skal 
følgende forhold være etablert/dokumentert: 

a. Tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg og energiforsyning 
b. Trafikksikker adkomst for kjørende, syklister, bevegelseshemmede og fotgjengere 
c. Tilfredsstillende skjerming mot støy  
d. Tilfredsstillende løsninger for håndtering av overvann  

 

5 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

5.1 Funksjons- og kvalitetskrav 

5.1.1 Universell utforming 

a. Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle publikumsrettede 
bygninger og fellesarealer.  

b. Ved nyplanting skal det kun benyttes lite allergifremkallende vekster. 
 

5.1.2 Overvannshåndtering 

a. Overvann skal håndteres på egen grunn og skal ivaretas innenfor den enkelte utbyggingsetappe 

og integreres som en kvalitet i lek og uteoppholdsarealene. 

b. Overvannshåndteringen skal primært baseres på overflatebaserte løsninger, og bidra til 

opplevelseskvaliteter i området. 

c. Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og 

bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 

d. Overvannshåndteringen skal utformes på en slik måte at det ikke medfører økt flomfare eller 

forurensning nedstrøms i vassdraget. 

e. I anleggsfasen tillates ikke utslipp av urenset vann til kommunalt overvannsnett eller nedstrøms 

vassdraget. 

5.2 Parkering 
a. Bilparkering skal opparbeides felles for ungdomsskole, barneskole og idrettsanlegg.  
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5.3 Automatisk fredete kulturminner 
a. 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, slagg 

etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov 

om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8. 

b. Dersom det skal gjøres inngrep i bergflater mellom kote 55 og kote 65, skal bergflatene renses 

fram i sin helhet for søk etter ristninger fra steinalder, før inngrep i disse kan foretas.  

5.4 Miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 

5.4.1 Forurensning i grunnen 

a. Dersom det under anleggsarbeidet blir avdekket forurenset grunn, skal ansvarlig myndighet 

varsles, jf. Forurensningsloven §7.  

5.4.2 Støy 

a. Nasjonale retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal ligge til grunn for 

vurdering av permanente skjermingstiltak og for støy i anleggsperioden. 

5.4.3 Luftforurensning 

a. Nasjonale retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, skal ligge til 

grunn ved planlegging av ny virksomhet og bebyggelse. 

5.4.4 Tilgjengelighet i anleggsperioden 

a. Før anleggsvirksomhet starter skal det etableres adkomst til utbyggingen via felt o_SV3, ut på 

o_BIA2 og inn til anleggsområdet nord i o_BAA. 

b. Det skal gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg fremkommelighet for fotgjengere og 

syklister i hele anleggsperioden. 

c. Der anleggsvei krysser gang/sykkelvei skal det gjøres trafikksikkerhetstiltak og være manuell 

dirigering. 

 

5.4.5 Energi 

a. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Glitre Energis anlegg i felt 

SE. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over 

kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 

a. Det kan legges ny høyspenningskabel fra felt o_SE (Nordbyveien 57) gjennom planområdet til 

Solumveien 20. Det må legges til rette for dette ved at kabelen kan følge veier eller andre 

ledninger som skal etableres. 

5.4.6 Elektromagnetisk felt  

a. Areal for varig opphold skal utformes og plasseres slik at de ikke utsettes for stråling utover de til 

enhver tid gjeldende grenseverdier for elektromagnetisk stråling gitt av statens strålevern 

b. Alle trafoer, nettstasjoner og høgspente ledninger/kabler mv. skal på tilsvarende måte plasseres 

slik at areal for varig opphold ikke utsettes for elektromagnetiske felt over anbefalte 

grenseverdier. 
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5.4.7 Belysning 

a. Ute- og idrettsarealer skal utformes med tilstrekkelig belysning som ivaretar opplevd trygghet i og 

rundt skole- og idrettsflater.  

b. Plassering og utforming av lysanlegg for idrettsflatene skal hindre lysforurensning. 

5.4.8 Naturmiljø 

a) Det skal ikke plantes arter eller benyttes masser som inneholder frø eller planterester som er 
registrert i den til enhver tids gjeldende versjon av Fremmedsartslista. 

b) Lågurt edelløvskog i felt o_GF1 og hule eiker skal ivaretas og beskyttes mot inngrep.  

 

5.5 Eierform 
a) Framtidig eierform framkommer av plankartet. Det er angitt med liten bokstav: 

 o = offentlig formål 
 f = fellesareal 
 

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

6.1 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg 

6.1.1 Utforming 

a. Det skal benyttes robuste og holdbare materialer som i løpet av hele bygningens livssyklus har liten 

påvirkning på miljøet.  

b. Takene skal vurderes som en del av stedets taklandskap og behandles som en del av tiltaket samlede 

arkitektoniske uttrykk. 

c. Bygninger, anlegg og uteområder skal ha høy arkitektonisk kvalitet, både mht. form, løsninger, 

materialer, vegetasjon og skal utformes slik at disse samspiller både estetisk og bruksmessig. 

Materialer og løsninger skal ha gode aldringsegenskaper og være lette å vedlikeholde.  

d. Fasadeutforming skal gi god kontakt mellom inne og ute rundt hele bygningen.  

e. Ny bebyggelse skal bidra til å skape møteplasser med sol, skjerme for trafikk og ivareta snarveier for 

gående og syklende. 

 

 

6.1.2 Byggehøyder og grad av utnytting 

a. Maksimale gesimshøyder framgår av plankartet. 

b. Tenkte plan og arealer med himling mindre enn 0,5 over gjennomsnittlig terreng, herunder 

varelevering, lager og tekniske rom i underetasje regnes ikke med i BRA. Arealer med himling 

mellom 1,5 og 0,5 m over gjennomsnittlig terreng medregnes med 50 %. 

c. Areal til overdekket sykkelparkeing tillates i tillegg til angitt utnyttelse. 

 

6.1.3 Lek og uteoppholdsareal 

a. Det skal velges et helhetlig grep hva angår belegg, beplantning, møblering og andre 
formingsdetaljer.  
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b. Aktivitetstilbudet i uteoppholdsarealet skal være tilpasset alle elevgrupper og alderstrinn, og 

være delt inn i soner for aktiv lek, rolig opphold og læring. Soner for rolig opphold og læring skal 

være skjermet. Soner for aktiv lek skal minimum inneholde et variert utvalg av apparater for 

egenvektstrening og balansetrening. I tillegg skal sonene dekke funksjoner som ballspill, 

skøytebane m.m. Sonene skal planlegges og tilrettelegges for sambruk, flerbruk og sosialt 

samvær. 

c. Det skal plasseres sittegrupper og benker flere steder i anlegget. 

d. Vegetasjon skal benyttes som formgivende element for å dele inn skolegården og 

idrettsområdene i soner.  

e. Uteoppholdsareal skal utformes slik at de føles sikre og med god belysning som ikke er til 

sjenanse for omgivelsene.  

f. Skolens utearealer på bakken skal være tilgjengelige for allmennheten utenom skoletid. 

g. Anlegg i tilknytning til uteoppholdsarealer på tak skal være innebygget/integrert i den 

arkitektoniske utformingen og inngå i den samlede volumutformingen. 

h. Vekstlag på tak skal ha minimum dybde 0,8 m for etablering av variert og romdannende 

vegetasjon. Inngjerdinger ut over det som er påkrevd av sikkerhetshensyn tillates ikke. 

i. Minst 20 % av takterrasse/takhager skal kunne beplantes med busker/stauder, mindre trær og 

klatreplanter. Gressarealer kommer i tillegg.  

j. Takterrasse/takhage skal være utformet slik at den gir tilstrekkelig sikkerhet og trygghet, med 

særlig vekt på barns bruk. Takterrasse/takhage skal utformes slik at utearealene får tilstrekkelig 

le. Utearealer på tak som inngår i utearealregnskapet skal redegjøres for i takplan. 

 

6.1.4 Tekniske anlegg 

a. Tekniske anlegg som heis, trapp og tekniske installasjoner på tak skal være innebygget/integrert 

i den arkitektoniske utformingen og inngå i den samlede volumutformingen.  

b. Nettstasjoner skal gis en kvalitativ utforming og gjøres til en helhetlig del av bebyggelsen eller 

utomhusarealene. 

c. Nettstasjon kan tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det er 5 m byggegrense rundt 

nettstasjoner. 

d. Nettstasjoner kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 

utnyttelsesgrad. 

e. Alle kabler skal føres frem som jordkabler. 

 

6.2 Boligbebyggelse (Felt B) (§12-7 nr. 1) 
Felt B skal brukes til bolig og/eller frivillige organisasjoner. 

6.2.1 Grad av utnytting og byggehøyder 

a. Kommuneplanens arealdels bestemmelser om utnyttelsesgrad og byggehøyder gjelder.  

6.3 Barnehage (Felt o_BBH) (§12-7 nr. 1) 

6.3.1 Type bebyggelse, arealbruk 

a. Felt o_BBH skal brukes til barnehage 
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6.3.2 Grad av utnytting 

a. Dagens utnyttelse opprettholdes.  

b. I tillegg kan det tillates mindre tilbygg/frittstående bygg for boder og sykkelskur, med maksimalt 

totalt tillatt BYA 50 m2 og maksimalt tillatt gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter.  

c. Areal til overbygget sykkelparkering tillates i tillegg til angitt utnyttelse.  

6.4 Undervisning (Felt o_BU1) Barneskole (§12-7 nr. 1) 

6.4.1 Type bebyggelse, arealbruk 

a. Felt o_BU1 skal brukes til skole. 

6.4.2 Grad av utnytting 

a. Dagens utnyttelse opprettholdes.  

b. I tillegg kan det tillates mindre tilbygg/frittstående bygg for boder og sykkelskur, med maksimalt 

totalt tillatt BYA 50 m2 og maksimalt tillatt gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter.   

 

6.5 Undervisning (Felt o_BU2) Ungdomsskole og flerbrukshall (§12-7 nr. 1) 

6.5.1 Type bebyggelse, arealbruk 

a. Felt o_BU2 skal brukes til undervisning og flerbrukshall. 

6.5.2 Grad av utnytting 

a. Grad av utnytting skal ikke overstige bebygd areal BYA= 4.400 m2.  

b. Maksimalt tillatt bruksareal (kvm-BRA) innenfor byggegrensen er 11.150 m2. Bruksareal for tenkte 

plan inngår ikke i beregningen.  

c. Areal til overbygget sykkelparkering tillates i tillegg til angitt utnyttelse.  

6.5.3 Plassering 

a. Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Utenfor byggegrensen 

kan tillates det anlegg i tilknytning til skolegården, anlegg for sykkelparkering, samt nedgravde 

renovasjonsbeholdere og nødvendige tekniske bygg med gesimshøyde inntil 3 meter.  

6.5.4 Byggehøyder og utforming 

a. Maksimale gesimshøyder er angitt på plankartet.  

b. Bebyggelsen skal utformes med variasjon i byggehøyder og i fasadeutforming, med den hensikt å 

skalere ned bygget, motvirke monotoni, skape liv i fasaden og gi muligheter for romdannelse i 

skolegården. 

c. Innenfor felt med maksimal kote +60 kan trappehus, heissjakt og tekniske anlegg tillates inntil 3,8 

meter over regulert byggehøyde. 

d. Innenfor felt med maksimal kote +64 og +69 kan trappehus, heissjakt og/eller teknisk anlegg tillates 

inntil 1,5 meter over maksimal tillatt kotehøyde.  

e. Takoppbygg over maksimal gesimshøyde kan tillates på inntil 10 % av arealet av underliggende 

takflate.  

6.5.5 Materialbruk 

a. Bebyggelse skal oppføres i bestandige byggematerialer. 
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b. Bebyggelsen skal ha fasadematerialer hovedsakelig i treverk, variert med innslag av andre 

materialer.  

6.5.6 Adkomst 

a. Varetransport og avfallshåndtering skal være fra Tverrliggeren o_SV1 og o_SV2. 

b. Det skal etableres trinnfri adkomst, tilrettelagt for bevegelseshemmede, fra felt o_SV2 og o_SPA4.  

6.5.7 Sykkelparkering 

a. Det skal opparbeides sykkeloppstillingsplasser etter følgende tabell: 

 Sykkel/person 

Elever 0,8 

Lærere 0,4 

 

c. Minst 50 % av plassene skal anlegges under tak. Minst 10 % av plassene skal tilrettelegges for lading 

av elsykkel. Parkeringsplassene skal være tilrettelagt for låsing av ramme og hjul. Det skal 

opparbeides minimum 4 sykkeloppstillingsplasser tilrettelagt for lastesykler og sykkelvogner. 

d. Parkeringsarealer skal være godt belyst. Lysarmaturer må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for 

tilgrensende boligbebyggelse.  

e. Sykkelparkering skal etableres i tilknytning til hovedinngang og i feltets yttersoner. 

f. 50 % av sykkelparkering for ansatte skal være tilrettelagt innendørs i låsbart rom, eventuelt i eget 

låsbart bygg med tak og vegger. 

6.5.8 Renovasjon 

Det skal benyttes nedgravd løsning for renovasjon. 

 

6.6 Idrettsanlegg (Felt o_BiA1) Idrettshall (§12-7 nr. 1) 
a. Felt o_BiA1 skal brukes til til idrettsformål.  

b. Maksimalt bebygd areal %-BYA er 87 %.  

c. Maksimal gesimshøyde er kote +66,5.  

d. Mot sør er det byggegrense 5 meter fra formålsgrensen.  

 

6.7 Idrettsanlegg (felt BIA2) Idrettspark 
a. Felt o_BiA2 skal brukes til idrettsformål, tilskueranlegg, gangareal, boder, leskur og idrettsbaner.   

b. I feltet skal det etableres to 11-er fotballbaner. Minst én av banene skal etableres som 

kunstgressbane.  

c. Eksisterende trær langs Nordbyveien og langs o_SV3 skal bevares i størst mulig grad. 
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6.8 Undervisning - Idrettsanlegg  (Felt o_BAA) (§12-7 nr. 1) 

6.8.1 Type bebyggelse, arealbruk 

a. Felt o_BAA skal brukes til idrettsanlegg og skolegård med nødvendige boder, tilskueranlegg, leskur, 

beplantning og møblering av skolegård.  

 

6.9 Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB (§12-7 nr.1) 

6.9.1 Type bebyggelse, arealbruk 

a. Felt o_BKB skal brukes til barnehage og boliger.  

6.9.2 Grad av utnytting og byggehøyder 

For boligene gjelder kommuneplanens arealdels bestemmelser om maksimal utnyttelsesgrad og 

byggehøyder.  

c. For barnehagen skal dagens utnyttelse opprettholdes. I tillegg kan det tillates mindre 

tilbygg/frittstående bygg for boder og sykkelskur, med maksimalt totalt tillatt BYA 50 m2 og 

maksimalt tillatt gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter.   

 

7 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5. NR 2.) 
 

7.1 Fellesbestemmelser 
a. Alle avkjørsler skal utformes med frisikt i tråd med gatenormen.  

7.2 Veg (Felt o_SV1) (§12-5 nr.2) 
a. Eksisterende vei Tverrliggeren o_SV1 utbedres og utvides med lommer for busser og for 

av/påstiging.  

b. Veien skal opparbeides i 6 meter bredde. 

 

7.3 Veg (Felt o_SV2) (§12-5 nr.2) 
a. Det tillates kun kjøring for bevegelseshemmede, nødvendig vedlikehold, utrykningskjøretøy, 

varelevering og avfallshåndtering. 

b. Veien skal opparbeides i inntil 4 meter bredde. 

c. Plassering av vei kan justeres med inntil tre meter i forhold til regulerte grenser i felt o_BAA og BU2. 

Areal som er regulert til vei som ikke opparbeides til vei som følge av justering skal opparbeides som 

uteareal i tråd med bestemmelsene 6.1.1 og 6.1.3.   

 

7.4 Veg (Felt o_SV3-5) (§12-5 nr.2) 
a. Eksisterende veier beholdes.  

b. I felt o_SV5 tillates kjøring til gnr/bnr 26/197, 26/234 og 26/251.  
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7.5 Gang-sykkelvei (Felt o_SGS1-7) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Felt o_SGS1 og o_SGS5-7 er eksisterende gang-/sykkelveier som beholdes.  

b. Felt o_SGS2 skal opparbeides som gang-/sykkelvei med fast dekke og belysning.  

Felt o_SGS3 skal opparbeides som gang-/sykkelvei med sykkelbane på 3 meter og gangbane på 2 

meter. Gang-/sykkelveien skal ha fast dekke og belysning. 

Felt o_SGS4 skal opparbeides  med bredde 3,5 meter, med fast dekke og belysning. Den skal 

tilfredsstille brannvesenets krav til adkomstvei.  

 

7.6 Annen veggrunn - grøntareal (Felt o_SVG1 og 2) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Feltene skal benyttes og bevares som grøntareal. 

 

7.7 Parkering (Felt o_SPA1) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Eksisterende parkering beholdes.  

b. Eksisterende garasjer tillates på området. 

 

7.8 Parkering (Felt o_SPA2) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Eksisterende parkering beholdes. 

 

7.9 Parkering (Felt o_SPA3) Parkering skole – idrettsanlegg 
a. Feltet skal være felles parkering for skolene og idrettsanlegget. 

b. Det skal etableres maksimalt 63 p-plasser.  

c. Minst 10 p-plasser skal tilrettelegges for lading av elbil. El-anlegget skal dimensjoneres slik at det kan 

legges frem ladepunkter til alle p-plasser. 

d. Det skal etableres 5 p-plasser for bevegelseshemmede, hvorav 2 skal tilrettelegges for ladning av el-

bil.  

e. Eksisterende basketballbaner kan benyttes fram til feltet opparbeides med p-plasser.  

 

7.10 Parkering (Felt o_SPA4) Parkering skole 
a. Det skal etableres minimum 4 p-plasser for bevegelseshemmede. 

 

7.11 Energinett (Felt o_SE) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Eksisterende bruk og utnyttelse beholdes. 

 

7.12 Telekommunikasjon (Felt o_STE) (PBL §12-5. NR 2.) 
a. Eksisterende bruk og utnyttelse beholdes. 
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8 GRØNNSTRUKTUR 
8.1 Friområde (Felt o_GF1-4) (PBL §12-5. NR 3.) 

a. Området skal bevares som grøntområde og eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.   

b. Eksisterende gang-/sykkelveier og turveger beholdes. Det tillates vedlikehold av gang-/sykkelveier. 

8.2 Friområde (Felt o_GF5) (PBL §12-5. NR 3.) 
a. Området skal bevares som grøntområde og eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.  

b. Arealet kan benyttes og opparbeides til leke- og aktivitetsareal for barnehager og skoler. 

8.3 Vegetasjonsskjem  (Felt o_GV1-4) (PBL §12-5. NR 3.) 
a. Området skal bevares som grøntområde og eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.  

 

9 HENSYNSSONER 
9.1 Høyspenningsanlegg (Felt H370) ( PBL §12-6) 

a. Det kan i felt H370 etableres nedgravd høyspenningskabler. 

9.2 Bevaring naturmiljø (Felt H560_1-3) (PBL §12-6) 
a. Det må ikke gjøres inngrep eller aktiviteter som forringer naturmiljøet (Lågurt edelskog, lågurtskog 

og lindeskog i randsonen.)  

9.3 Eksisterende trær som skal bevares 
b. Det er på plankartet markert fire hule eiketrær og en gammel furu som skal bevares. Rotsonen skal 

avsperres hvis det skal foregaå anleggsvirksomhet i direkte nærhet. 


