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Utgave til hovedutvalget 11.04.2016 

Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan for av- og 

påstigningssone ved Tomter skole. Alternativ 2. 
 

§ 1 Reguleringsformål 
1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av av- og påstigningssone ved 

Tomter skole. 

1.2 Reguleringsbestemmelsene gjelder for detaljreguleringsplan for av- og påstigningssone ved 

Tomter skole, avmerket med plangrense på detaljreguleringsplankart, datert 11.04.2016. 

 

1.3 Området er regulert til følgende formål: (PBL § 12-5):  

Vertikalnivå 2 (terrengnivå) 

Pbl. § 12 - 5, nr 1. Bebyggelse og anlegg 

- Bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting BFKT1- BFKT3 (1900) 

-   Undervisning – U (1162) 

Pbl. § 12 – 5, nr. 2. Samferdsel- og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg, offentlig, o_V1 (2011) 

- Fortau, offentlig, o_F1 (2012) 

- Annen veggrunn – grøntareal, offentlig o _AVG (2019) 

Pbl, § 12- 5, nr. 3. Grønnstruktur 

- Friområde o_GF1 (3040) 

Pbl. § 12 -7 Bestemmelsesområder  

- Rigg- og anleggsområde, #1 

 

§  2  Fellesbestemmelser PBL § 12-7, ledd nr. 3 og 12  
2.1  Hensyn til miljø, støy og forurensning 

Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i Miljøverndepartementets rundskriv 

T-1442/12, tabell 3 og eventuelle nyere, til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter og 

retningslinjer. Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side. Halvparten av 

oppholdsrom og minimum et soverom skal vende mot stille side. Det skal tilbys bruksmessig egnede 

private eller felles private uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense, iht. 

tabell 3 i T-1442/12 eller senere retningslinje som erstatter denne.  
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2.2 Kulturminner PBL § 12-7, ledd nr. 6 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer ukjente 

automatisk fredete kulturminner, skal arbeid ved funnområdet straks stanses og 

kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

2.3 Universell utforming PBL § 12-7, ledd nr. 4 

På offentlig gangvegnett skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper.  Arealene skal 

utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig.   

2.4 Byggeplan 

Det kan gjøres mindre tilpassinger mellom arealer regulert til ulike samferdsel- og teknisk 

infrastrukturformål og grønnstruktur ved utarbeidelse av detaljerte byggeplaner for anlegget. 

2.5 Overvann 

Takvann og overvann bør føres til infiltrasjon i grøntområder på egen grunn. Der dette ikke har 
tilstrekkelig kapasitet skal vann føres via fordrøyningsbasseng og infiltrasjonsanlegg før det slippes ut 
på kommunalt nett. 
 
2.6 Frisiktsoner 

I frisiktsonene skal det være fri sikt 0,5 meter over nivået til de tilstøtende vegene. Enkelttrær med 

diameter under 30 cm og stolper kan etableres.  

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (PBL. § 12-5, punkt 1) 

Fellesbestemmelser bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting BFKT1 (1900) og offentlig 

og privat tjenesteyting T1-T2 (1160) 
 

3.1 Parkering 

Det skal anlegges parkeringsplasser etter følgende normer: 

1 biloppstillingsplass pr. 40 m² gulvflate forretning, 1 biloppstillingsplass pr. 125 m² gulvflate kontor 

offentlig virksomhet og 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet for bolig. 

Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per bolig og minimum 2 sykkelparkeringsplasser 

per. 100 m2 BRA kontor/ tjenesteyting/ forretning. 

I tilknytning til ny lekeplass i felt o_GF tillates opparbeidet inntil 30 sykkelparkeringsplasser til skolen. 

Minst halvparten av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. 
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3.2 Uteoppholdsareal 

For boligbebyggelse skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, inkludert 

terrasser og balkonger. Det skal opparbeides minimum 1 sandlekeplass på 100 m². 

3.3 Utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse for byggetiltak skal det innsendes detaljert utomhusplan for den 

ubebygde delen av planområdet i målestokk 1:500/1:200. Planen skal redegjøre for eksisterende og 

fremtidig terreng, vegetasjon som skal bevares, leke- og oppholdsareal med utstyr, kjøreveier, 

gangveier og parkeringsareal, murer, gjerder m.m. Planen skal godkjennes samtidig med at 

rammetillatelse gis. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til planen før midlertidig 

brukstillatelse kan gis for første boenhet. 

 

Bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting BFKT1-BFKT3 (1900) 
3.4 Grad av utnyttelse 

Innenfor felt BFKT1 er største tillatte gesimshøyde kote 110, største mønehøyde inntil kote 113,5. 

Saltak skal ha takvinkel mellom 18 og 36°.  Andre takformer kan benyttes. % BYA = 50 %. 

 

Innenfor felt BFKT2 er største gesimshøyde kote 108, største mønehøyde inntil kote 111,5. Ved flatt 

tak kan gesimshøyde tilsvare største mønehøyde. % BYA = 50 %. 

 

Innenfor felt BFKT3 er største tillatte gesimshøyde kote 109, største mønehøyde inntil kote 112,5.  

% BYA = 30 %. Eksisterende bebyggelse tillates revet. 

 

3.5 Arealbruk 

Arealer på bakkeplan (underetasje, bakkeplan) skal benyttes til tjenesteyting/ forretning. Øvre 

etasjeplan kan benyttes til bolig.  

 

§ 4 Samferdsel og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, punkt 2) 
4.1  Kjøreveg, offentlig, o_V  

Området omfatter arealer til offentlig kjøreveg, vegkryss og av- og påstigningsområde. 

4.2 Fortau, offentlig, o_F1- 3 

Fortau skal opparbeides med minste bredde 2,5 meter. Det skal være høydeforskjell og kantstein 

mellom fortau og kjøreveg. Kantstein skal senkes ned til 2 cm ved fotgjengerkryssing og ved 

innkjørsler. 

4.3 Annen veggrunn – grøntareal, offentlig, o_AVG1  

Områdene skal benyttes til støttemurer, terrengtilpasning og beplantning. Støttemurer med høyde 

over 1 m skal sikres med gjerde/rekkverk. Det tillates møblering i området mellom skolen og av- og 

påstigningssonen. 
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§  5  Grønnstruktur (Pbl, § 12- 5, nr. 3) 
5.1 Friområde – o_GF 

Arealene skal være grønne og skal opparbeides med robust marksjikt som tåler lek. Det skal plantes 

løvfellende trevegetasjon. Det tillates etablert sykkelparkering, gangsti og lekeplass innenfor 

området. Nødvendige terrengendringer og eventuelle støttemurer for å etablere tiltakene er tillatt. 

 

§ 6 Bestemmelsesområder (PBL §12-7) 
6.1 Midlertidige anleggsområder #1 

Området tillates brukt til rigg- og anleggsområde i forbindelse med gjennomføring av planen. Når 

arbeidet er avsluttet skal området ryddes, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig bruk; alternativt 

tilrettelegges eller opparbeides til ny bruk i samsvar med regulert formål. 

Reguleringsformålet midlertidig rigg- og anleggsområde opphører når kommunen har fått melding 

om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er truffet vedtak om opphør av den 

midlertidige reguleringen. 

 

§ 7  Rekkefølgebestemmelse PBL § 12-7, ledd 10 
7.1  Opparbeidelse av lekeplass 

Innenfor felt o_GF skal det opparbeides ny lekeplass. Lekeplassen skal erstatte eksisterende lekeplass 

innenfor område for ny av- og påstigningssone. Lekeplassen skal ha likeverdig eller høyere kvaliteter 

og størrelse som eksisterende lekeplass og skal være ferdig opparbeidet før eksisterende lekeplass 

fjernes.  

 

 

 

 


