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Plan ID 

201607 

Plan: Frænavegen - Lingedalen 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert xx.xx.2020 

Reguleringsplanen er en områderegulering etter Plan- og bygningsloven § 12-2.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplaner: 

- 0252 vedtatt 23.08.1952 
- 0461 vedtatt 19.06.1962 
- 1400 vedtatt 13.09.2001 
- 1673 vedtatt 04.08.1975 
- 200621 vedtatt 08.02.2007  

 

§1.2 Hensikt med plan 

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, klargjøre 
Frænavegens fremtidige gateprofil, samt legge grunnlag for utvikling av området mot Lingedalen. 
Det ligger et stort fokus på utvikling av grøntstrukturen mellom Frænavegen og Lingedalsvegen. 
Interaktive grønne lunger i nærheten av og i sentrumskjernen er det en stor mangel av i Molde.  

 

§ 1.3 Utomhusplan / situasjonsplan 

For alle nye tiltak skal det utarbeides en utomhusplan. Ved nye tiltak innenfor angitte 
samarbeidssoner skal det utarbeides en utomhusplan for hele sonen.  
 
Utomhusplanen skal være i målestokk på minst 1:500 og skal vise:  

▪ Utforming av eventuell avkjørsel og tilsvarende frisiktlinjer i samsvar med Statens 
vegvesen sine vegnormaler 

▪ Plassering av gangfelt 
▪ eksisterende og nye koter og punkthøyder 
▪ utforming av uteareal/framtidig terrenget 
▪ valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende vegetasjon 
▪ utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
▪ hvileplasser med utforming og møblering 
▪ belysning 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i planområdet 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
▪ materialvalg 
▪ tiltak knyttet til vassdrag 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
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▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 

 

§ 1.4 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrifter, skal legges til 
grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av bygninger, adkomst, parkeringsplasser, 
gangarealer, felles utearealer, lekeplasser o.l. 

§ 1.5 Støy 

 

For alle nye tiltak skal følgende krav tilfredsstilles:  

a. Grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
gjøres gjeldende for planen. Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen:  
 

• Boenhetene skal være gjennomgående med tilgang til side hvor 
støygrensene i tabell 3 er oppfylt. 

• Boenhetene skal minimum ha 50% av oppholdsrom med vindusfasade hvor 
støygrensene i tabell 3 er oppfylt. Herunder skal minimum 1 soverom ligge 
mot stille side.  

• Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i tabell 
3 er oppfylt. 

• Støyfølsomme rom som planlegges mot støyutsatte sider må dokumentere 
tiltak som tilfredsstiller støykrav.  

i. De av rommene med støyfølsomt bruksformål som kun har vinduer 
mot støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.  

ii. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er 
soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må 
også vurderes.  

 
b. 75 % av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3. 

• Akseptabelt støynivå Lden 55dB eller mindre 
 

c. For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov og 
retningslinjer. Dette skal sikres at grenseverdiene overholdes spesielt for uteareal og 
lekeplasser. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 
 

d. Planlagte støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til 
omgivelse vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

§ 1.6 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det legges vekt på 
løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
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a. Inngrep i natur og landskap skal etter beste evne minimeres. Andel forseglet areal skal 
minimeres. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 
 

b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og 
bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for 
overvann som kommer fra områder utenfor planområdet 

 
c. Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 

løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekreasjonsverdi og 
trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette forutsetter at det 
oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet som også er driftsmessig 
forsvarlige.  

§ 1.7 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 
meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om 
kulturminner § 8, annet ledd. 

§ 1.8 Tekniske anlegg 

Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal 
innenfor planområdet legges som jordkabler. 
  

§ 1.9 Nærlekeplass 

Det skal settes av kvalitetsmessige gode og funksjonelle lekeareal.  

a. Lekeplass skal være minimum 200m2 

• For hver 5. boenhet over 20 skal det legges til 25m2 til minimumskravet 
b. Hovedatkomsten til lekeplasser skal være langs gang-/sykkelveger, fortau, sti, gjennom 

grøntområder. 

• Lekeplassen skal være tilgjengelig uten å måtte krysse interntrafikkert veg.  
c. Minst 50% av lekeplassen skal være solbelyst ved klokken 15:00 ved 

vår/høstjevndøgn. 
d. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes med i lekeareal. 
e. Ingen areal smalere enn 10 meter kan regnes som lekeareal.  
f. Areal avsatt til kjøreveg, parkering, fareområde og areal belagt med restriksjoner som 

hindrer barn sin frie lek, skal ikke regnes som lekeareal.  
g. Lekeplasser skal ikke etableres under eller i tilknytning til høyspentlinjer. Det tillates 

ikke bygd trafo i tilknytning til lekeplasser.  
h. Lekeplasser skal kunne brukes året rundt  

 

§ 1.10 Bydelslekeplass 
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a. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 500 meter fra boligene. Arealet 
skal være minst 5000m2 og betjene opptil 500 boenheter. Arealet kan der det er 
hensiktsmessig deles inn i lekeplasser på 2500m2.  

b. Denne type lekeplass kan brukes som felles lekeplass for flere mindre boligområder.  
c. Lekeplassen skal gi plass til plasskrevende aktiviteter. Det skal etableres minst 20 

sykkelstativ ved lekeplassen.  

§ 1.11 Uteoppholdsareal 

Det skal settes av kvalitetsmessige gode og funksjonelle uteoppholdsarealer 

a. Hver boenhet skal ha minimum 50m2  
b. Med uteoppholdsareal menes her areal som kommunen har vurdert som egnet for 

opphold. Begrepet omfatter både private og felles uteoppholdsareal. Areal til lek inngår 
ikke i uteoppholdsareal.  

c. Ved utforming av uterom for nye boliger skal arealet være mest mulig 
sammenhengende, ha gode solforhold og bør være skjermet mot motorisert trafikk og 
forurensning.  

d. Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 
Uterommet skal være egnet til sosial møteplass for alle aldersgrupper og kunne brukes 
til alle årstider.  

e. Areal brattere enn 1:3 kan ikke medregnes som uteoppholdsareal.  
f. I arealberegningen for uteoppholdsareal kan 50% inngå i balkonger og terrasser. 

• Gjelder areal som ikke er dekt av tak eller andre bygningskonstruksjoner.  

 

§ 1.12 Parkering 

Parkering / garasjer / fellesparkering skal integreres i bygningsmassen for å tilrettelegge for mest 
mulig uteoppholdsareal og bokvalitet. Gjesteparkering kan tillates underdørs på bakkenivå. 

 

Parkeringsplasser for områder avsatt til bolig 

• Eksisterende bebyggelse forholder seg til samme regler satt i gjeldende 
«kommuneplanens arealdel for Molde».  
 

• Ved rivning av eksisterende bebyggelse og opprettelse av ny bebyggelse / prosjekt må 
følgende krav oppfylles:  
 

o Maksimum 1.2 parkeringsplass pr. boenhet >60m2 hvor 0.2 inngår i 
gjesteparkering 

o Maksimum 0.7 parkeringsplasser pr. boenhet <60m2 hvor 0.2 inngår i 
gjesteparkering 

 

• Sykkelparkering oppføres etter følgende krav:  

• Minimum 1 sykkelparkering pr. boenhet <60m2 

• Minimum 2 sykkelparkeringer pr. boenhet >60m2 
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Parkeringsplasser for områder avsatt til nærings- og servicefunksjoner 

 

Bil- og sykkelparkering skal følge kravene satt i «kommuneplanens arealdel for Molde 
kommune».  

§ 1.13 Gangfelt 

 

Alle nyetablerte gangfelt langs Frænavegen skal være opphøyd. Alle nyetablerte gangfelt må 
tilfredsstille belysningskrav i henhold til Statens vegvesen sine vegnormaler. Tiltakene må 
utarbeides av utbygger for hver samarbeidssone og godkjennes av vegmyndigheten.  

§ 1.14 Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Molde lufthavn 

 

Dersom det skal benyttes byggekraner over kote 48 meter over havet, må tiltakshaver utarbeide 
risikoanalyse etter anerkjent standard for å fastslå om det er akseptabelt med hensyn til 
flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes Avinor som grunnlag til en eventuell søknad om 
godkjenning til Luftfartstilsynet. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for bruk av 
byggekraner over kote 48 meter over havet før det foreligger godkjennelse fra Avinor. 

§ 2 Formål med områdereguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
▪ Kombinert formål – kontor/forretning/bolig/tjenesteyting 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
▪ Gang- og sykkelveg 
▪ Annen veggrunn – grøntareal 
▪ Kollektivholdeplass 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Friområde 
▪ Grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål  

o Park og lekeplass 
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§ 3 Hensynssoner 

Innenfor detaljregulering skal følgende hensynssoner innføres, jf. Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

 

Støysone (PBL § 11-8 a) 

• Rød støysone (H210) 

• Gul støysone (H220) 

§ 4 Bestemmelsesområder 

Innenfor regulert områder er det angitt vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg. 

- # 1 
- # 2 

§ 5 Bebyggelse og anlegg 

§ 5.1 Byggegrenser 

 

Tiltak skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Hvor ikke annet er vist skal plan- 
og bygningsloven gjelde. 

Parkeringsanlegg og støttemurer kan tillates utenfor angitt byggegrense. 

§ 5.2 Estetikk 

a) Alle tiltak innenfor planområdet skal ha høy estetisk og arkitektonisk kvalitet utført med 
holdbare løsninger tilpasset stedet. Det legges vekt på bevisst bruk av detaljer, 
materialer og farger som skaper gode opplevelser og trivsel for alle brukergrupper.  

- En variasjon av bærekraftige og miljøvennlige materialer skal anvendes. 
- Bebyggelse skal ikke ha ensartet fargepalett 

 
b) Nye bygg og uteanlegg skal utformes slik at det framstår i et variert samspill med sine 

omgivelser.  

 

c) Det skal tilrettelegges med sprang i takflater og fasadeliv som gir et rikt formspråk.  
- Fasader langs Frænavegen skal ikke oppleves som ensartet 

 

d) Blokkbebyggelse skal være terrassert bebyggelse for å tilpasse terrenget best mulig for 
å unngå store terrenginngrep.  

 

e) Ved blokkbebyggelse tillates flate tak. Det oppfordres til bruk av grønt tak for å legge til 
rette for bærekraftig konstruksjon og overvannshåndtering. 
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§ 5.3 Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse  
 

a) For områder regulert til BBB tillates en maks. utnyttelsesgrad på %-BYA = 45 %. 
 
b) Tillatt bebyggelse er blokkbebyggelse som skal utføres med en terrassering etter 

terrengforholdene på eiendommen.  
 

c) Maks. tillatt høyde på bebyggelsen er 7m over nærmeste punkt langs Frænavegen, 
med utgangspunkt i midtpunkt av utbyggingsområdet (definert med rød prikk i figer 1). 
Antall målbare plan under Frænavegen er ikke fastsatt.  

 

 

Figur 1: Eksempel på nærmeste punkt til veg fra midtpunkt i samarbeidssone 

 
- Teknisk oppbygg som for eksempel gjerder, piper, takhatter og heissjakter kan 

tillates 1,20m over angitt byggehøyde for inntil 10% av takflaten. 
- Siktakser for bebyggelsen nord for Frænavegen skal vektlegges.  
 

d) Bygningsmassen skal ikke oppleves massive og sammenhengende langs Frænavegen. 
Maks bygningsbredde er 20m totalt (øst – vest retning). 

- Nordvendte fasader skal brytes minimum hver 8. meter ved materialskifte eller 
fasade forskyvninger.  

 
e) Områdeplanen viser anbefalte samarbeidssoner innenfor feltene BBB. Det er tillatt å 

endre størrelsen på samarbeidssonene, men må godkjennes av Molde kommune. 
- Samarbeidssonene skal forhindre enkelttomter å bli stående frittstående 

mellom blokkbebyggelser.  
- I forbindelse med fortetting langs Frænavegen er tillat maksimalt 5 avkjørsler. 

i. Det er tillatt maksimalt én avkjørsel per samarbeidssone.  
ii. Der det er mulighet for det, skal det legges til rette for bruk av 

eksisterende avkjørsel gjennom tilgrensende samarbeidssoner for å 
redusere antall avkjørsler til Frænavegen. 

 
 

f) Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring 
av eksisterende terreng og vegetasjon. Det gis unntak for større inngrep der selve 
blokkbebyggelse skal bygges.  
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g) Ved en eller flere bygningsvolumer skal det tilrettelegges for utvendig gjennomgang i 
form av trapp fra arealet mellom adkomst i nord til uteoppholdsareal i sør.  
 

h) Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Støttemurer 
skal bygges i naturstein. Støttemurer kombineres med beplantet skråning. 

- Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering 

§ 5.4 Kombinert formål – kontor/forretning/bolig/tjenesteyting 
 

a) For områder regulert til BKB nivå 2 (bakkenivå) tillates en maks. utnyttelsesgrad på %-
BYA = 90%.  
 

b) For områder regulert til BKB nivå 1 (under bakkenivå) tillates en maks. utnyttelsesgrad 
på %-BYA = 90%. 
 

c) For tiltak over kôte 20 settes %-BYA = 50% 
 

d) Største tillate møne- eller gesimshøyde settes til kôte 32. 
 

e) Ny bebyggelse skal forholde seg til byggegrense fastsatt langs Lingedalsvegen. Denne 
defineres av fortau o_SF1. 

- Det tillates mindre frambygg og balkonger kan krage ut over angitt byggegrense 
i etasjer som ikke har utgang på bakkeplan 

 

f) Det skal sikres minimum 15 meter åpning mellom bygningsmassene i nord-sør retning 
over kôte 20 for å sikre frisikt for bebyggelse i nord.  
 

g) Parkering skal sikres innenfor bygningskroppen.  

 

h) Minst 5% av felles og/eller offentlig parkeringsanlegg skal være tilrettelagt for 
forflyttingshemmede. Parkering utformes, plasseres og skiltes i samsvar med gjeldende 
normer og anbefalinger.  

 

i) Minst 6% av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha 
ladepunkt for elbiler.   

 

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Støttemurer skal 
bygges i naturstein. Støttemurer kombineres med beplantet skråning.  

- Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering 

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 6.1 Kjøreveger 
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a) Kjøreveger skal prosjekteres og utformes i samråd med Molde kommune innenfor 
regulert vegformål. 

b) Utforming skal være i henhold til Statens vegvesen vegnormal N100.  

§ 6.2 Fortau 

Lingedalsvegen 

a) Fortau langs Lingedalsvegen kv 5600 skal ha en bredde på minst 3 meter og skal 
opparbeides med fast dekke 
 

b) Det skal opparbeides kantstein og grønt anlegg mellom kv 5600 og fortau, og skal ha 
en bredde på minst 0,8 m 

- Det skal beplantes trær på minst 6 meter intervaller uten at det påvirker 
frisiktsonen for avkjøringene.  

Sørsiden av Frænavegen fv 538  

a) Fortau langs sørsiden av Frænavegen fv. 538 skal ha en bredde på minst 3 meter og 
opparbeides med fast dekke.  

 
b) Hver samarbeidssone (BBB) er ansvarlig for å opprette fortau etter overnevnte krav. 

Der det foreligger eksisterende fortau fra tilgrensende samarbeidssoner, skal disse 
kobles sammen.  
 

c) I grensen av hver samarbeidssone skal det legges til rette for sikker ferdsel til fortau på 
nordsiden av Frænavegen. Dette skal sikres ved etablering av gangfelt.  

- Dette skal legges til rette for minimum ett gangfelt. 
- Overgangene skal være belyst slik at kravene til universell utforming oppfylles. 
- Ny utbygging som kobler seg på eksisterende fortau kan benytte seg av 

allerede etablert gangfelt(er), og vil tilfredsstille det overnevnte kravet. 

§ 6.3 Hovednett for gående og syklende (SF2 og SS2) 

a) Sykkelveg SS2 skal ha en bredde på minst 3,5 meter og opparbeides med fast dekke. 
 

b) Fortau SF2 skal ha en bredde på minst 2 meter og opparbeides med fast dekke. 
 

c) Sykkelveg og fortau skal være adskilt og defineres som eget sykkelfelt og gangfelt.  
 

d) Gang- og sykkelveger skal være belyst slik at kravene for universell utforming oppfylles. 
Det skal etableres ledelinjer (naturlig/kunstig) langs traseen.  

§ 6.4 Annen veigrunn – grøntareal 

I områdene vist som annen veggrunn skal det etableres skråninger for skjæringer og fyllinger 
for kjøreveg og gang- og sykkelveger.  
 
Innenfor disse områdene tillates opparbeidet i grunnen nødvendige tekniske anlegg, som vann, 
avløp, overvann, kabelanlegg, belysning, skilt, o.l. Skilt og lysanlegg skal ikke være påkjørsels 
farlig.  
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Områdene kan midlertidig benyttes til anleggsområde – riggområder før de tilsås og beplantes. 
Arealene skal være offentlig eiet.  
 
Områdene skal tilsås.  

§ 6.5 Gatetun 

Gatetun skal ha en bredde på minst 3.5 meter og opparbeides med fast dekke.  

 

O_SGT1 kan benyttes som adkomst til BBB4 og BBB5. Gatetunet vil hovedsakelig fungere som 
en universell utformet kobling mellom Frænavegen og hovednettet for gang- og sykkel.  

 

Gatetunet skal være direkte koblet på avkjørsel mot Frænavegen. Stigningsforholdet på 1:12 
skal opprettholdes.     

§ 6.6 Kollektivholdeplass 

a) Holdeplass SH1 skal bevare eksisterende busslomme. Plattformen skal utvides 
sørover. 
 

b) Holdeplass SH2 «Avsnitten» skal flyttes vestover. Det skal dannes et kantstopp langs 
den ny etablerte gang- og sykkelvegen.   

- Det forutsettes at fortauet er etablert før holdeplassen kan flyttes. 
 

c) Plattform og kantstopp skal bygges i samsvar med kommunal holdeplassnorm som har 
status som bestemmelse til kommuneplanens arealdel.  

§ 7 Grønnstruktur 

§ 7.1 Friområder 

Vegetasjon og undervegetasjon skal bevares med tanke på biologisk mangfold.  

Opparbeidelse skal skje med minst mulig inngrep i grunn / terreng. Vegetasjon kan kun fjernes 
etter en landskapsestetisk vurdering.  

§ 7.2 Grønnstruktur angitt med andre angitte hovedformål 

 

GAA 1 

a) Regulert område skal opparbeides med to formål, parkeringshus og park. 
 

b) Parkeringshuset skal ha adkomst fra Lingedalsvegen. Taket skal opparbeides med 
grønt dekke og/ eller lekeformål.  
 

c) Høyden på parkeringshuset er satt til maksimalt kote +20.   
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§ 7.3 GAA 2 

a) Regulert område skal opparbeides som bydelslekeplass og park.  
b) Krav til bydelslekeplass følger gjeldende «kommuneplanens arealdel for Molde». 

§ 7.4 GAA – park og bydelslekeplass 

Området er avsatt til park og lekeplass. Det er tillatt med tiltak knyttet til bruken av kombinert 
formålet som f.eks. lekestativ, hvilebenker, avfallsbeholdere, informasjonsskilt, lys og grill-
/bålplass. Alle anlegg skal få en universell utformet tilgang. 

 

a) Skal opparbeides parkmessig med plass for opphold og aktivitet. 
b) Arealets utforming og beplantning skal ha tilfredsstillende kvaliteter i forhold til sol og 

lys, støy og annen miljøbelastning. 
c) Skal være offentlig eid. 
d) Skal være tilgjengelig for offentligheten. 
e) Kan ha kunst og/eller vanninstallasjon. 
f) Innenfor GAA skal det opparbeides bydelslekeplass på min. 5000m2.  

Det åpnes for større terrenginngrep for å forme området. Det må foreligge utomhusplan som 
viser en helhetlig løsning for hele området. Planen må godkjennes av Molde kommune før 
arbeid igangsettes. 

§ 8 Hensynssoner 

§ 8.1 Støysone (H210 & H220) 

a) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med tilhørende 
veiledere M-128 skal legges til grunn for vurderingen. Planområdet ligger innenfor rød 
(H210) og gul (H220) sone for vegtrafikkstøy og støy fra havnevirksomhet. Det skal 
gjennomføres tilstrekkelige støydempende tiltak ved bygningene. 
 

b) Innendørs støynivå må kontrolleres når planløsninger for leilighetene foreligger. 
Veggkonstruksjoner og krav til vinduer må beregnes av akustiker i en mer detaljert 
fase. Det bør ikke bygges bygninger med støyfølsom bruk i rød støysone. Gul støysone 
er en vurderingssone der man bør vise varsomhet med slik bygging, og man bør være 
åpen for slik bruk dersom man gjennom avbøtende tiltak innfrir grenseverdiene i T-1442 
tabell 3. 

 

c) Luftevindu til halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom plasseres på stille side 
(utenfor gul støysone), alternativt lavtplassert mot skjermet balkong eller mot innglasset 
veranda. 

§ 9 Bestemmelsesområder 
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§ 9.1 #1 

a) Innenfor #1 skal legges til rette for og bygges nærlekeplass i henhold til kravene stilt i 
§1.9. 

b) Det er tillatt å oppføre bygg innenfor området så lenge nærlekeplass og 
uteoppholdsareal er sikret.  

c) Areal ikke benyttet til lekeplass skal anvendes til uteoppholdsareal. 
d) Mindre tiltak som bidrar funksjonaliteten av nærlekeplassen og/ eller 

uteoppholdsarealet er tillatt.   
e) Område skal være tilgjengelig for alle beboere 

§ 9.2 #2 

Innenfor #2 skal det skilles mellom ulike formål avhengig av vertikalnivå.  

a) Formålet under bakkenivå (vertikalnivå 1) er angitt som BKB. Ref. §4.4.  
- Se vertikalnivå 1 på plankartet 

b) Formålet på bakkenivå (vertikalnivå 2) er angitt som GAA2. Ref. § 6.3 
- Området skal være allmenn tilgjengelig og skal ikke privatiseres i forbindelse 

med boligbebyggelse i BKB 1-3.  
- Ved utbygging under bakkenivå, skal det opparbeides gresstak slik at taket 

fungerer som en utvidelse av formålet GAA2.  

§ 10 Rekkefølgebestemmelser 

§ 10.1 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger 
rammetillatelse for tiltak, og kan bare igangsettes innenfor det området som tillatelsen omfatter 

§ 10.2 Krav om utfylling ved GAA 2 

Før området kan benyttes til kombinertformål park og lekeplass må det utfylles. Masser som 
utgraves i forbindelse med BKB skal brukes for å bearbeide terrenget.   

§ 10.3 Krav om sikret gangfelt 

Før det gis ferdigtillatelse må det foreligge godkjenning at gangfelt er sikret over Frænavegen i 
hver ende av opparbeidet gang- og sykkelveg innenfor hver samarbeidssone, ref. §1.12.  

 

Viser til §5.3(g) for detaljerte bestemmelser.  

§ 10.4 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og 
avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Vannkapasitet for 
nye tiltak må avklares.  
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Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep 
tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedsegen vegetasjon raskt kan etablere seg. 

§ 10.5 Krav før midlertidig brukstillatelse for tiltak 

Før det utstedes brukstillatelse for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal tilhørende utearealer 
være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i utomhusplanen.  

Dette gjelder følgende tiltak (hvis planlagt/nødvendig): 

▪ Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fellesareal o.l. 
▪ Gjerde mellom boligeiendom og lekeplass, grønnstruktur, LNF-områder o.l. 
▪ Støyskjerm/-voll/skjermbelte langs fv. 538 i samsvar med støyvurdering 

• Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal være 
gjennomført i samsvar med utomhusplan.  

• Tilhørende uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og 
godkjent i utomhusplanen. 

• Tilhørende nærlekeplass skal være ferdig opparbeidet.  
▪ (BBB) Tilhørende andel fortau skal ferdigstilles (§5.2). 

§ 10.6 Overvannshåndtering 

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen. 
Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp. 

 

 

 


