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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 

ÅSGÅRDMARKA, EIEND. 118/1561 M.FL. - PLAN NR. 1725 

 

 

Dato:………………………………………………………22.06.16 

Dato for siste revisjon:……………………………………20.05.20 *  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ……..27.09.17 

 

*Formålskodene er endret, slik at plankart og bestemmelser har like benevnelser. 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for 

det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsplangrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

  

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Boligbebyggelse (B1-25)  

1.2 Barnehage (BBH) 

1.3 Lekeplass (strøks-/kvartals-/nærlekeplass) (BLK1-7)  

1.4 Kvartalslek/parkeringshus (BAA)  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (SKV1-6)  

2.2 Fortau (SF1-9) 

2.3 Gang-/sykkelveg (SGS1-2) 

2.4 Parkeringsanlegg (SPA1-9) 

2.5 Vann- og avløpsnett (BVA1-4) 

2.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-21) 

2.7 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-8) 

2.8 Holdeplass/plattform (SH1-2) 

 

12-5 NR 3 GRØNNSTRUKTUR  

3.1 Grønnstruktur (G1-G11)  

 

 

III 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 (jf. § 11-8) er området regulert med følgende 

hensynssoner:  

HENSSYNSSONER 

a) Krav vedrørende infrastruktur/VA-anlegg (H410_1) 

b) Bevaring kulturmiljø (H570) 

c) Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-4) 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser til 

arealformål og hensynssoner i reguleringsplanområdet:  

 

 

FELLESBESTEMMELSER: 

 

a) Kulturminner: 

 Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturminnemyndighetene jf. Lov om kulturminner. Arbeidet kan først gjenopptas etter at 

kulturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke. 

 

b) Universell utforming: 

 Bebyggelse og utearealer skal opparbeides i tråd med forskriftenes krav om tilgjengelighet. 

Det kan gjøres unntak for utearealer, som på grunn av bratt terreng ikke er mulig å gjøre 

universelt tilgjengelig. 

 

Prinsippene om tilgjengelig boenhet kan fravikes for evt. sokkelleilighet, som kan ha 

atkomst fra innvendig eller utvendig trapp mer enn 1 etasje under gateplan. Barnehage skal 

være universelt utformet. 

 

c) Avfallshåndtering: 

Det skal etableres avfallssug for alle nye boliger innen planområdet. Nedkast skal ha lett 

tilgjengelighet og diskret plassering.  For plassering av dokking-punkter vises til 

bestemmelsenes punkt 3.1 d. 

 

d) Fjernvarme: 

Det skal tilrettelegges for tilkobling til fjernvarme innen planområdet. Ved samlet utbygging 

med mer enn 1000 m2, skal det installeres varmeanlegg som er forberedt for tilknytning til 

fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde. 

 

e) Trafo 

Det kan etableres trafo innenfor områder for bebyggelse og anlegg og grøntområder innenfor 

planområdet. Trafo skal plasseres tilgjengelig for kjøretøy, i tråd med gjeldende retningslinjer. 

 

f) Uterom: 

Uterom skal opparbeides i tråd med retningsgivende prinsipper i landskapsplan og 

illustrasjonsplan datert 10.02.14. For bindende krav om opparbeiding av utearealer gis egne 

bestemmelser knyttet til bebyggelse og anlegg: 
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- Parkeringsplasser skal ha en presis overgang i form av kantstein mot området rundt, og 

beplantning skal etableres i tilknytning til parkeringsplassene.  

- Stier skal opparbeides med grus i 120 cm bredde. 

- Ved behov for forstøtning bak bebyggelse, tillates mur i inntil 60 cm høyde i 

  kombinasjon med naturlig skråning eller gressarmert skråning. Gjerder tillates ikke. 

 

g) Eiendomsforhold til privat felles områder: 

 

Privat felles områder i planen: Området skal eies av: 

Kvartalslekeplass BLK1 B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, B10 og 

B14, B23 

Kvartalslekeplass BLK2, BLK3, BLK5 

og BLK7 

B11, B12 og B13 

Kvartalslekeplass BLK1 B5, B15, B16, B17 og B18 

Kvartalslek/parkeringshus BAA B12 og B13 

Parkering SPA6 B7 og B8 

Parkering SPA7 B11 

Parkering SPA9 B12 

Parkering SPA1 B 12 og B13 

Parkering SPA2 B5 og B9  

Parkering SPA5 B11 

Parkering SPA8 B15 og B16 

Kjøreveg SKV1 B19, B20 og B21 

Grønnstruktur G3 B1 og B6 

Grønnstruktur G7 B2, B3 og B4 

Grønnstruktur G9 B8, B9, B10 og B14 

Grønnstruktur G8 B12 

Grønnstruktur G11 B1, B3 og B5 

Grønnstruktur G1 B9 og B14 

Grønnstruktur G2, G4, G10 og gangsti 

mellom SK6 (Lars Eriksens veg) og SK2 

B15, B16, B17, B18 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

1.0  Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

 

a) Støy 

• Boenheter i 2. etasje og oppover skal være gjennomgående med tilgang til stille 

side mot øst. Dersom støyfølsomme rom etableres mot støyutsatte sider må det 

utføres skjermingstiltak slik at støykrav utenfor vindu overholdes. Grenseverdi for 

støytiltak utenfor vindu settes til LDEN 55 dB for flystøy og LDEN 55 dB for sum 

flystøy og vegtrafikkstøy.  

 

• Boenheter i 1. etasje som ikke har mulighet til gjennomgående løsning må skape 

stille side, med høyeste Lden 55 dB, ved hjelp av utvidet takutstikk eller andre tiltak 

som begrenser støyen. 
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• Halvparten av alle støyfølsomme rom i hver boenhet, herunder minst ett soverom, skal ha 

vindu mot stille side (Lden 55 dB). 
 

• Hver boenhet skal ha tilgang til minimum 6 m2 privat utendørs oppholdsareal med 

maksimum støynivå på LDEN 52 dB for flytrafikk og LDEN 55 dB for vegtrafikk. 

 

• Konkrete støyskjermingstiltak skal fremlegges og dokumenteres i forbindelse med 

byggesøknad.  

• Samlet støynivå fra flystøy og vegtrafikkstøy på lekeplasser skal ikke overskride 

maksimum LDEN 55 dB.  

• For private uteoppholdsareal skal samlet støynivå (sum støy) fra vegtrafikkstøy og 

flystøy ikke overskride Lden 55 dB. 

 

 

b) Bebyggelsens plassering 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet.  

 

c) Maksimalt antall boliger 

Det tillates maksimalt 580 boliger innen planområdet.  

 

d) Parkering: 

Det skal etableres minimum 1 parkeringsplass pr. bolig og 0,25 gjesteparkeringsplass pr 

bolig. Hver 10. plass skal dimensjoneres for funksjonshemmede (4,5 x 6m). Beboerparkering 

skal løses under bebyggelsen og innenfor det enkelte byggeområde, med mindre annen 

bestemmelse gjelder innenfor det enkelte byggeområde. Gjesteparkering skal plasseres ute på 

bakkeplan, men kan delvis plasseres i parkeringsanlegg nær inngang med tydelig skiltning for 

besøkende. Parkering for funksjonshemmede skal plasseres nær inngang og eventuelt i 

parkeringsanlegg under bebyggelsen.  

 

Det skal avsettes 2 sykkelparkeringsplasser for hver boenhet i tilknytning til inngangssonen.  

 

Nødvendig parkeringsareal inngår i angitt BRA på plankartet. Det tillates etablert parkering i 

tillegg til angitt BRA dersom dette er 100 % under terreng, slik at volumet er helt skjult fra 

bakkeplan. Evt. terreng over p-anlegg skal bearbeides og revegeteres slik at terrenget henger 

sammen med terrenget rundt. 

    

e) Kvalitetskrav for bebyggelsen 

• Materialbruk: Bebyggelsen skal ha samordnet materialbruk innen hvert felt. 

• Fargebruk: Fasadekledning skal ha jordfarger/ naturfarger eller svart/ hvitt. For mindre 

bygningsvolumer eller detaljer i fasaden tillates sterkere farger. 

• Takform: Takform skal være samordnet innenfor hvert felt. 

• Ved lengde på bygg over 35 meter skal bygningen brytes opp i mindre lengder med 

forskyvning i fasade med minimum 1 meter.  

 

f) Bebyggelsens volum og bebyggelsestype 

Bebyggelsens volum og bebyggelsestype framgår av punkt 1.1 i bestemmelsene, og av 

landskapsplan og illustrasjonsplan datert 10.02.2014.  
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1.1  Boligbebyggelse (B1-25) 

a) Bebyggelse og BRA: I områdene B1-14, B18-19 og B22 kan det oppføres 

blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. Områdene B17 og B20-21 er avsatt til 

rekkehus/ enebolig med tilhørende anlegg i tråd med eksisterende bebyggelse. Ny 

bebyggelse kan oppføres som angitt på plankartet og tilhørende landskapsplan datert 

10.02.14 

 

 

Ny bebyggelse: 
Felt Etasje-

tall  

Gesims-

høyde 

Antall 

boenheter  

BRA m2 

bolig  

BRA m2 parkering BRA plan m2 

(bolig+p)  

B1 5 81,4 m 40 3360 1480 4840 

B2 3-5 75,4 m 45 4620 1355 5975 

B3 5 76,8 m 28 3360  826 4786 

B4 3 66,4 m 45 3780 1925 5705 

B5 4 60,3 m 36 3000 1062 4062 

B6 4 66,5 m 27 1940 1044 2984 

B9 4-5  63,6 m 33 3640 (I tillegg SPA på 

SPA5) 825 

4465 

B10 3        54,9 m 27 2250 1161 3411 

B12 3 38,4 m 45 3750 (SPA i felt BAA + 

SPA3-4) 

3750 

B13 3 42,1 m 27 2250 (SPA i felt BAA + 

SPA3-4) 

2250 

B14 4 55,4 m 45 3750 1911 5661 

B18 3 47,9 m 30 2150 1512 3662 

B22 3 53,6 m 18 1500 414 1914 

B23 4 53,0 m 9 750 393 1143 

   455 40100 13908 54008 

Eksisterende bebyggelse: 

Felt Etasje-

tall 

Gesims-

høyde 

Antall 

boenheter  

BRA m2 

bolig  

BRA parkering (på 

bakken) 

BRA plan m2 

(bolig+garasje)  

B7 3 61,5 m 2 564 (2 plasser + SPA1) 36 600 

B8 3 62,5 m 6 1260 (8 plasser) 144 1404 

B11 3 49,7 m 56 3990 (24 plasser + SPA2 

og SPA6) 432 

4422 

B15 3 53,5 m 24 3510 (13 passer + SPA7) 

234 

3744 

B16 3 53,5 m 4 585 (3 plasser + SPA7) 54 639 

B17 2 50,5 m 6 912 (12 plasser) 216 1128 

B19 3 59,5 m 22 2425 (28 plasser) 504 2929 

B20 2 56,5 m 1 310 (2 plasser) 36 346 

B21 2 52,5 m 3 840 (6 plasser) 108 948 

   124 14396 1764 16160 

  

  

b) Utnyttelse:  

- Parkering er medregnet areal som vist på illustrasjon «parkeringsplasser», eller 

minimum 18 m2 pr plass på bakken og 25 m2 pr plass i bygg (totalt 1,25 plass pr 

boenhet). 

- BRA parkering kan ikke benyttes til boligareal.  

 

c) Høyde: Maksimum gesimshøyde er angitt på plankartet (for byggeområde) og 

landskapsplanen (for hvert bygg). Tillatt mønehøyde er den samme som gesimshøyde.  

Tekniske oppbygg som for eksempel heissjakter kan tillates over angitt gesimshøyder, 
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med inntil 3 meter over tillatt gesimshøyde. Gulvhøyde for 1. etasje er angitt på 

landskapsplanen. Gulvhøyden kan justeres iht høyde på veg.                                         

Den del av blokkbebyggelsen i B1 og B6 som grenser til grøntområde G3 skal trappes 

ned med en etasje eller redusert byggehøyde med 3,5 m mot nord. 

 

d) Terreng: Nytt terreng vist på tilhørende landskapsplan er retningsgivende for 

terrengbearbeiding og for plassering av bygg. Overgang mellom bygning og terreng 

skal ivaretas slik at bolig/ boligetasje på terrengplan (1. etasje) skal ha direkte atkomst 

fra bolig til uteareal.  

 

 

e) Leilighetsstørrelser: Angitte leilighetsstørrelser og antall leiligheter innen det enkelte 

felt er retningsgivende. Maksimum antall boenheter for hele planområdet fremgår av 

punkt 1 c). 

 

f) Struktur: For å oppnå en helhetlig struktur, skal bebyggelsen innenfor hvert felt 

plasseres med samme avstand til veg.  Felt B18 skal bestå av 5 enkeltbygninger. 

 

g)   Parkering, egne bestemmelser for byggeområder: 

Beboerparkering for område B2 kan løses innenfor område B1. Gjesteparkering for 

B3 tillates innenfor G11. 

Gjesteparkering for område B7 løses innenfor privat parkering SPA6 (2 plasser). 

 

Beboerparkering for område B12 og B13 avsettes i parkeringsanlegg i område BAA 

og gjesteparkering i privat parkeringsplasser SPA1 og SPA9 (18 plasser). 

Gjesteparkering for område B9 og B5 avsettes innenfor privat parkeringsplass SPA2 

(11 plasser).  

70 parkeringsplasser for beboere og gjester for område B11 (eksisterende 

bebyggelse) avsettes innenfor felles privat parkeringsplasser SPA7 (16 plasser) og 

SPA5 (32 plasser). Øvrige plasser løses på egen tomt (22 plasser). 

 

35 parkeringsplasser for beboere og gjester for område B15-B16 (eksisterende 

bebyggelse) avsettes innenfor felles privat parkeringsplass SPA8 (20 plasser). Øvrige 

plasser løses på egen tomt (15 plasser).  

 

I område B7, B11, B15-B16 og B19-B22 tillates beboerparkering på bakkeplan. 

 

h) Kvalitetskrav til boligene: 

 

Privat uteplass: Alle leiligheter skal ha direkte tilgang til privat uteplass på minst 6 

m2. Uteplassens hoved-orientering skal ikke være mot nord/nordøst. Uteplass på 

bakken skal skjermes for innsyn, ferdsel og andre sjenerende aktiviteter ved hjelp av 

nivåforskjell, vegetasjon eller annen fysisk buffer. 

 

Lys og orientering: Boligbebyggelsen skal ha gjennomgående leiligheter. Unntak er 

underetasjer som er bygget inn i terrenget og leiligheter i forkant av felles trapperom.  

Leiligheter med ensidig fasade skal ikke være dypere enn 8 meter. Minst 1,5 meter 

av fasaden i rom for varig opphold skal ha vindu mot det fri, uten balkong foran. 
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Krav til svalganger:  

- Det skal etableres permanente fysiske tiltak som sikrer avstand på minimum 60 cm 

mellom fasade og felles gangareal, slik at hver bolig får en privat sone samt 

minimalt med innsyn. 

- Dersom det etableres soverom mot svalgang skal det dokumenteres tiltak som gjør 

at man trygt kan åpne vindu, og som hindrer innsyn fra svalgang. 

- Svalganger skal utformes slik at de blir attraktiv oppholdssted med tanke på 

utforming, materialbruk og belysning.  

 

i) Nærlekeplass: Innenfor boligområdene skal det opparbeides nærlekeplass på 

minimum 150 m2, maks 50 meter fra boligen, og for hver 25 boliger. Lekeplassene 

skal tilrettelegges for barn i aldersgruppen 2-6 år med mulighet for opphold for 

voksne. Lekeplassen skal være skjermet mot støy – øvre grense Lden52dB. 

 

1.2  Barnehage (BBH) 

a) Innenfor området kan det oppføres barnehage med tilhørende anlegg. 

Bebyggelsen kan oppføres som angitt på plankartet med hensyn til høyde, 

etasjeantall, byggegrense og utnyttelse. Deler av bebyggelsen kan oppføres i 2 

etasjer. Maksimum tillatt gesimshøyde + 8 meter over planert terreng. 

 

b) Barnehagens uteområde skal skjermes mot støy fra veg og flytrafikk enten 

gjennom bevist plassering og utforming av bebyggelsen, eller gjennom 

skjermingstiltak. Barnehagens uteområde skal ha minimum 5 soner med 

installasjoner som er skjermet mot flystøy med øvre grense Lden52dB. 

 

1.3 Lekeplasser – strøks-/kvartals-/nærlekeplass (BLK1-7) 

a) Område BLK4 er avsatt til offentlig strøks- og kvartalslekeplass.  Området skal 

eies og driftes av det offentlige. Område BLK1-3 og 5-7 er avsatt til henholdsvis 

privat kvartalslekeplass og nærlekeplass i henhold til plankart og tilhørende 

landskapsplaner. Prinsipp for opparbeiding av lekeplassene fremgår av tilhørende 

landskapsplaner. BLK7 skal inneholde balløkke. 

 

b) Eiere innenfor tilhørende boligområder har ansvar for drift og vedlikehold av de 

private lekeplassene (jf. fellesbestemmelsenes punkt g). 

  

c) Arealene skal opparbeides i henhold til plan som skal utarbeides av fagkyndig og 

skal være i henhold til Tromsø kommunes normer. 

  

d) Hver lekeplass skal ha minst en stille sone med installasjon hvor maks øvre 

støygrense skal være Lden52dB.  

 

1.4 Kvartalslek/parkeringshus (BAA) 

a) Innenfor område BAA skal det opparbeides kvartalslekeplass på taket av 

parkeringshus. Området er privat. Eiere innenfor tilhørende boligområde B12 og 

B13 har ansvar for drift og vedlikehold av lekeplassen og parkeringshuset (jf. 

fellesbestemmelsenes punkt g). 

  

b) Prinsipp for opparbeiding av lekeplassen fremgår av tilhørende landskapsplaner. 

Arealene skal opparbeides i henhold til plan som skal utarbeides av fagkyndig og 

skal være i henhold til Tromsø kommunes normer. 
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c) Ved byggesøknad skal plan for lekeplassene BAA, BLK2, BLK3, BLK5 og 

BKL7 fremmes som en samlet plan.  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1  Kjøreveg med veggrunn og fortau 

a) Områder avsatt til kjøreveg og annen veggrunn skal opparbeides som vist på 

plankartet og tilfredsstille gjeldende kommunale standarder. SKV1 er privat felles 

atkomstveg for tilliggende boligområder (B19, B20 og B21). Alle øvrige veger 

innenfor området er offentlige.  

 

b) Fortau skal være offentlige og opparbeides som vist på plankartet.  Fortau skal 

etableres med avfaset granittkantstein. 

 

c) Annen veggrunn omfatter skjæringer, fyllinger, grøfter og snølagring/ snødepot. 

Ved anleggelse eller annet arbeid, skal arealene tilsås og beplantes samtidig med, 

eller etterfølgende vår/sommer, etter eventuelle inngrep. 

 

d) Privat vei skal være tilgjengelige for allmenn ferdsel. 

 

e) Bussholdeplass er vist på plankartet. Bussholdeplass og gangfelt skal gis universell 

utforming. 

 

f) Det tillates etablert vann- og avløpsnett innenfor alle områder avsatt til kjøreveg 

med veggrunn og fortau. 

 

2.2  Gangveg 

a) Gangveg SGS1 og SGS2 skal være offentlige. Gangvegene skal opparbeides som 

vist på plankartet. 

 

2.3  Parkering (SPA1-2 og 5-7) 

a) Områdene SPA1-2 og 5-7 er avsatt til felles privat parkering. Eierforhold framgår 

av fellesbestemmelsenes punkt g). SPA3 og parkering langs veg er offentlig 

parkering for barnehage. 

 

2.5  Vann- og avløpsnett (BVA1-4) 

a) Områdene BVA1-4 er avsatt til offentlig vann- og avløpsnett. 

 

 

3.  GRØNNSTRUKTUR 

3.1  Grøntområde 

a) Området G1- G11 er avsatt til privat grøntområde og skal forvaltes og driftes av 

tilliggende boligområder innenfor planområdet jf. fellesbestemmelsenes punkt g). 

Det tillates etablert vann- og avløpsnett for eksempel overvannsgrøft innenfor 

område G7, G9 og G11.  

 

b) I friområdet skal opparbeides grusbelagte gangstier i 120 cm bredde. Det kan gjøres 

tilrettelegging for friluftsaktiviteter og opphold innenfor området (eksempel 

bålplasser, benker og akebakke).  
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c) Der det anlegges stier som er brattere enn 1:12 skal det settes av hvileplass for 

bevegelseshemmede.  

 

d) Det tillates tekniske installasjoner i grunnen i tilknytning til strøm, veg og vann, 

samt trafostasjon og installasjoner i forbindelse med søppelhåndtering i 

grøntområdene. Innenfor område G5 tillates etablert inntil 7 gjesteparkeringsplasser 

knyttet til felt B3. 

 

e) Eventuelle sår som følge av inngrep skal tilsåes og beplantes samtidig med, eller 

senest etterfølgende vår/sommer, etter eventuelle inngrep. 

 

 

HENSSYNSSONER 

 

a) Sone med særlige krav til infrastruktur, VA-anlegg (H410_1-4) 

Området sikres for anlegg for vann, avløp og overvann. 

 

b)  Bevaring kulturmiljø (H570) 

Område B15 og B16 inneholder eldre bebyggelse, som er henholdsvis fredet (verneklasse 1: 

Lars Eriksens veg 4-7) og vernet etter verneklasse 2 (Lars Eriksens veg 8-10). Bebyggelsen 

inngår i en helhetlig struktur sammen med sykehuset på nedsiden av Åsgårdvegen.  

 

c) Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-4) 

Eksisterende bygninger Lars Eriksens veg 4-7 er fredet i henhold til FOR-2013-06-25-764: 

Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer og 

forvaltes i henhold til bestemmelsene i denne forskrift. 

 

d) Nye inngrep, vedlikehold og istandsetting  

Nye inngrep innenfor hensynssonene skal godkjennes av kulturvernmyndighetene.  

Vedlikehold og istandsetting av kulturminnene innenfor hensynssonene skal skje etter 

antikvariske prinsipper. 

 

V 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

A. Før det gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor planområdet, 

skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 

a. Fortau innenfor planområdet langs Åsgårdvegen  

b. Gangvei SGS1  

c. Følgende veger: 

1) SKV6 gjelder B1, B2, B3, B4, B5 og B9. 

2) SKV4 gjelder B6 og B8 

3) SKV5 gjelder B10, B11 og B14. 

4) SKV3 gjelder B12 og B13. 

5) SKV2 gjelder B18. 

6) SKV1 (privat veg) gjelder B19, B20 og B21. 

7) SGS1 og SGS2 gjelder alle områder. 

d. Offentlig strøkslekeplass (BKL4), fortau fram til- og langs hele feltet 

og ny overvannsledning til sjø. 
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B. Det skal ikke gis brukstillatelse til boliger innenfor et felt før tilhørende 

lekeplass, fortau, veg og parkering er opparbeidet på følgende område: 

 

Område Krav til opparbeiding 

B1-B4  Felles kvartalslekeplass BKL6, nærlekeplasser, gangstier G7 og 

G9 

B5 Felles kvartalslekeplass BKL6, nærlekeplasser, gangsti G1 og 

G11 

B6-B8 og B10 Felles kvartalslekeplass BKL6, gangsti G9, og nærlekeplasser 

B9 og B14 Felles kvartalslekeplass BKL6, gangsti G9og G1, og 

nærlekeplasser 

B11-B13 Felles kvartalslekeplass BKL3 og BKL5, og nærlekeplass BLK2 

BKL7 

B15-B18 og B22 Felles kvartalslekeplass BKL1, nærlekeplasser og privat gang-/ 

sykkelveg SGS2 

B7 Felles parkering SPA6 

B11, B10 og B14 Felles parkering SPA7 og SPA5 

B12-B13 Felles parkering SPA1 og SPA9 

B9 Felles parkering SPA2  

B15-B16 og B18 Felles parkering SPA8 

BBH Parkering SPA3 og parkering langs veg   

 

C. Støyreduserende tiltak. 

 

Det skal gjennomføres støyreduserende tiltak for de etablerte boliger som iht støyutreding * 

får økt støybelastning, som konsekvens av økt trafikk fra nye boliger i planområdet. Kravet 

om tiltak gjelder også de 6 boligene som ikke er støyberegnet.  Støyreduserende tiltak skal 

være utført før det gis igangsettelsestillatelse for nye boliger. 

 *Asplan Viak støyutredning datert 24.03.15, se vedlegg F 

 

 

VI 

 

DOKUMENTASJONSKRAV 

Ved utbygging av hvert boligfelt skal det ved rammesøknad leveres følgende dokumentasjon: 

1. Dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet. 

2. Grunnundersøkelse og dokumentasjon på at grunnforhold er tilfredsstillende ivaretatt i 

forhold til planlagte utbygging. 

3. Dokumentasjon på at støykravene er ivaretatt. 

4. Radioteknisk vurdering etter Avinors krav til sikkerhet. 

5. Detaljert uteromsplaner M 1:200 for tilgrensende uterom/ grøntdrag og byggeområde i 

tråd med retningsgivende landskapsplan av samme dato som bestemmelsene. Planen 

skal vise hvordan krav i denne planen er ivaretatt, og skal minimum vise: 

o Samordnet utforming av bygg og landskap, hvor bebyggelsen er tilpasset 

terrenget. Nytt terreng skal vises med min 1m koter, og høyder på 

nødvendige støttemurer skal framgå.  

o Nærlekeplasser som ivaretar krav til solforhold og sikkerhet mot 

trafikkareal/ parkering og støy. 

o Lekearealer og stier. 
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o Håndtering av overvann.  

o Soner for bevaring av vegetasjon, revegetering og kultivering. 

o Antall P-plasser i tråd med antall boenheter i rammesøknad. 

o Plassering av snødepot. 

o Plassering av trafo. 

o Plassering av søppelanlegg. 

 

*Asplan Viak støyutredning datert 24.03.15, vedlegg F 

 

 


