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Plan ID 

201715 

Plan: Stenrud og Rotvoll gård (B3) 

 

§ 1 FELLES BESTEMMELSER 

Felles bestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke anna er spesifisert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og forholdet til andre planer 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet, sist revidert 

13.09.2021. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens § 12-3. 

Planen vil erstatte reguleringsplan: 

• 2283 Vesentlig reguleringsendring for Olaplassen, 22/24, vedtatt 23.07.84. 
 
Planen vil delvis erstatte reguleringsplan: 

• 0678 Reguleringsplan for Kvam øst – Strandheim, vedtatt 29.12.81. 

• 1502200615 Reguleringsplan for Molde campus, datert 17.06.10. 

• 199807 Reguleringsplan for Glomstuvegen, mellom Britvegen og Bjønnan, vedtatt 
30.06.05. 

  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boliger og grønnstruktur.  

§ 1.2 Dokumentasjonskrav 

a) Felt BKS1-5 og BBB1 kan bygges ut etappevis. Ved første byggesøknad skal det 

vedlegges en utomhusplan av hele delfeltet som skal godkjennes samtidig.  
Utomhusplanen skal vise bebyggelsens plassering, garasje- og parkerings-
løsninger, plass for renovasjon, bevaring av og evt. fjerning av eksisterende 

vegetasjon og disponering av den ubebygde delen av tomta. Høyder på opprinnelig 
og nytt terreng skal framgå, samt eventuelle murer. Det skal også vedlegges sol-/ 
skyggediagram for lekeplassene for minst vår-/høstjevndøgn kl. 15. 

b) Ved hver enkelt byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan som viser tiltakets 

plassering, orientering (møneretning), målsetting og avstander til nabogrenser, 
andre bygg, veg og kraftlinjer. I tillegg skal endring av adkomstforhold, parkering og 
terrengbehandling (nye terrenglinjer) fremgå. Minste avstand til eiendomsgrense og 

senterlinje veg skal påføres.  

§ 1.3 Tilgjengelighet 

Kravet til universell utforming og tilgjengelighet skal være dekket i henhold til gjeldende 
forskrifter. 

§ 1.4 Støy og støyskjermingstiltak 

Støygrenseverdier i retningslinje T-1442/2016, tabell 3, skal gjelde for planen med 
følgende presiseringer: 
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a) Det tillates etablering av bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i gul støysone 
dersom halvparten av rom for varig opphold, inkl. minst ett soverom, i hver boenhet 

har tilgang til fasade med støynivåer under gul sone iht. T-1442/2016. 
b) Alle boenheter skal ha tilgang til egnet felles og privat uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støynivåer. 

c) Det er tillatt å benytte støyvoll, støyskjerm eller lokale skjermingstiltak ved fasade 
for å oppnå tilfredsstillende støynivåer ved fasade og uteoppholdsarealer.  Det 
tillates ikke å benytte innglassing av balkonger som tiltak for å innfri støynivå Lden 
55 dB eller lavere. 

d) Felles skjermingstiltak mot Julsundvegen skal utformes i form av støyvoll. Støyvoll 
tillates plassert utenfor byggegrensen og skal beplantes. Endelig plassering, 
utforming og omfang må detaljeres og illustreres ved byggemelding. 

e) Lekeplasser skal ha støynivåer lavere enn gul støysone (ref. tabell 3 T-1442/2016), 
hvor støynivå Lden ≤ 50 dB anbefales. Bruk av skjermingstiltak tillates. 

f) Støyskjermingstiltak:  

• skal plasseres utenfor Møre og Romsdal fylkeskommunes eiendomsareal.  

• skal plasseres på egen eiendom.  

• skal kunne stå på egen eiendom ved vedlikehold av støyskjermer.  

• støyskjermer kan ikke komme nærmere gang- og sykkelvegen enn 3,5 m.  

• kan ikke komme i konflikt med frisiktsoner til blant anna gang- og sykkelveg.  

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av planområdet skal det legges vekt på løsninger av 
helhetlig miljø- og ressurstenkning.  

a) Inngrep i natur og landskap skal 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, veger og andre arealer.  
c) Overvannshåndtering 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.  

§ 1.6 Tekniske anlegg 

a) Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning, fiberkabler o.l. skal legges som 
jordkabler innenfor planområdet. 

b) Eventuell nettstasjon skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i 
materialbruk og farge. 

§ 1.7 Uteoppholdsareal 

a) Det skal avsettes min. 50 m2 privat og/eller felles uteoppholdsareal på egen grunn til 
hver boenhet. I arealberegningen kan balkonger og terrasser inngå. At kravet er 

innfridd skal dokumenteres ved byggesøknad. 
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b) Utformingen av uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold 
og bør være skjermet mot motorisert trafikk og forurensning. 

c) Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 
d) Uterom 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) Følgende kan ikke defineres som uteoppholdsareal:  

• Kant og restareal rundt bebyggelsen  

• Små, usammenhengende arealer med uhensiktsmessig form som ikke kan 
brukes til typiske uteoppholdsfunksjoner (f. eks. sittegrupper, lekeutstyr m.m.).  

• Kjørbare gangveger, kjøreveger, parkeringsplasser for biler/sykler og areal for 
avfallsanlegg.  

• Terreng brattere enn 1:3 kan etter vurdering unntaksvis tillates når det skal 

opparbeides akebakke med nødvendig tilleggsareal. 

§ 1.8 Bil- og sykkelparkering 

a) Krav til bilparkering: 
Hybel ≤ 30 m²          min. 0,5 parkeringsplass 
Boenhet ≤ 60 m²      min. 1,0 parkeringsplass 

Boenhet ≥ 60 m²      min. 1,5 parkeringsplasser  
b) Krav til sykkelparkering: 

Hybel ≤ 30 m²          min. 1 sykkelplass 

Boenhet ≤ 60 m²   min. 1 sykkelplass 
Boenhet ≥ 60 m²   min. 2 sykkelplasser 
Lekeplass BLK5      min. 10 sykkelplasser i sykkelstativ 

c) Krav til sykkelparkering kan dekkes med tilstrekkelig bodareal i bolig/garasje.  

§ 1.9 Avkjørsler 

Avkjøringspilenes plassering som er vist på plankartet er veiledende og viser fra 
hvilken veg feltet skal ha avkjøring. Endelig plassering og antall skal framgå av 
utomhusplan ved byggesøknad.   

§ 1.10 Estetikk 

Materialbruk og løsninger for bebyggelse og anlegg inkludert forstøtningsmurer, 
levegger, gjerder, støyskjermer mv. for felt BBB1 og BKS1-5 skal være tilpasset 

dagens tidsalder og framstå helhetlig og differensiert fra eksisterende, eldre 
bebyggelse. Krav om naturmaterialer kan erstattes av betong eller andre nåtidige 
materialer.  
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§ 1.11 Byggegrenser 

a) Utbygging skal skje innenfor byggegrensene som er angitt på plankartet.  

b) Frittstående garasje, carport og uthus kan plasseres inntil 1 m fra nabogrensen. 
Garasje/carport med innkjøring vinkelrett mot vegen kan plasseres minimum 6 m fra 
kjørebanekant eller minimum 3 m fra kjørebanekant om den står parallelt med 

vegen.  
c) Nødvendige terrengarbeider utenfor byggegrenser i forbindelse med atkomst til 

boligtomt tillates uten dispensasjon. 
d) Det kan etableres parkeringsareal utenfor byggegrense mot veg, for den enkelte 

tomt. 

e) Snødeponi kan plasseres utenfor byggegrenser, også mot veg.  
f) Det tillates å etablere støyvoll, støyskjerm og lokale støyskjermingstiltak utenfor 

byggegrensene, jf. § 1.4 d). 

§ 1.12 Terrengbehandling 

Ikke bebygd del av tomta skal utformes tiltalende. Terrengmessig overgang til nabo-
eiendommer og veger skal gis en naturlig utforming. Det er tillatt å benytte fyllinger og 

støttemurer for å lage nødvendige tilpasninger mellom bygningene og terrenget, 
forutsatt at denne utformes skånsomt, tiltalende og helhetlig.  
 
Det er tillatt med skjæring/fylling for å tilpasse terreng mellom nivået på vegen og den 

enkelte boligtomten der terrengformen gjør dette nødvendig. Skjæringer som følge av 
utgraving/planering av tomt skal tilplantes med stedegen vegetasjon. Der det er behov 
for forstøtningsmurer mot nabotomt eller veg, skal disse i hovedsak utføres i natur-

stein. Kommunen skal påse at planeringshøyden er tilpasset terrenget og vegnivået.  
 
Høyde på terreng, gjerde, hekker mv. i formålsgrensen mot offentlig veg og grønt-

arealer skal ikke være høyere enn 1,2 m over vegnivået og 0,5 m ved kryss eller 
avkjørsler. Jf. § 7.1 Frisikt.  
 
For friområder og lekeareal som grenser opp mot eksisterende boligområde i øst, skal 

eksisterende busk-/trerekke og steingard som synliggjør skillet mellom boligareal og 
friområde bevares. Avgrensningen må ikke hindre ferdselen i eller til friområdene/   
lekearealet.  

§ 1.13 Matjord 

Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i umiddelbar nærhet. Matjord skal 

ikke lagres i høyere ranker en maksimal 2 meter. Overskytende masse som egner seg 
til landbruksformål, nydyrking, bedre arrondering etc. skal brukes til dette formålet.  
 

§ 2 FORMÅL MED DETALJREGULERINGEN 

 Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: 
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Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-6) 

• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-5) 

• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1) 

• Lekeplass (f_BLK1-5) 

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

• Kjøreveg (o_SKV1-3, f_SKV4 og SKV5) 

• Fortau (o_SF1-3) 

• Gang-/ sykkelveg (o_SGS1-6) 

• Annen veggrunn – grøntareal  

• Kollektivholdeplass (o_SKH1-2) 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

• Friområde (GF1-7) 

§ 3 HENSYNSSONER 

 Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. PBL § 12-6 og 11-8: 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

• Frisikt (H140_1-9) 

Støysone (PBL § 11-8 a) 

• Rød sone iht. T-1442 (H210) 

• Gul sone iht. T-1442 (H220) 

Sone med særlige hensyn (PBL § 11-8 c) 

• Bevaring kulturmiljø (H570) 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-3) 

a) Områdene omfatter eksisterende småhusbebyggelse; eneboliger.  

b) Maksimalt tillatt bebygd areal er satt til: 

• BFS1:   %-BYA = 16 %  

• BFS2a: %-BYA = 17 %  

• BFS2b:      BYA = 100 m2 (maks. 50 m2 pr enhet)  

• BFS3:   %-BYA = 18 %  
c) Maksimalt tillatt gesimshøyde er satt til 8 m og mønehøyde (høyeste gesims pulttak) 

til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
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d) BFS2b skal beholdes som en hage med grøntareal. Det er kun tillatt å føre opp 
uthus og gjerder. Byggegrensen for BFS2a mot BFS2b, og motsatt, er sammen-

fallende med formålsgrensen, tilsvarende gjelder for byggegrensen mellom BFS3 
og BFS2b. 

e) Tillatt takform er saltak, pulttak og/eller flatt tak. 

§ 4.2 

 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS4) 

a) Innenfor området er det tillatt å føre opp en enebolig.  

b) Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 30 %.  
c) Maksimalt tillatt gesimshøyde er satt til 8 m og mønehøyde (høyeste gesims pulttak) 

til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
d) Tillatt takform er saltak, pulttak og/eller flatt tak. 

§ 4.3 

 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS5) 

a) Område BFS5 omfatter eksisterende småhusbebyggelse; tomannsbolig.  

b) Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 30 %.  
c) Tillatt takform er saltak. 

§ 4.4 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS6) 

a) Område BFS6 omfatter eksisterende småhusbebyggelse; enebolig.  
b) Maksimalt bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 30 %.  

c) Tillatt takform er saltak. 

§ 4.5 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-5) 

a) Innenfor områdene regulert til konsentrert småhusbebyggelse tillates eneboliger, 
kjedehus, rekkehus, tomannsboliger og/eller flermannsboliger. 

b) Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 35 %. 

c) Tillatt takform er saltak, pulttak og/eller flatt tak. 
d) Maksimalt tillatt gesimshøyde er satt til 8 m og mønehøyde (høyeste gesims pulttak) 

til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
e) Eksisterende bygninger tillates revet ved gjennomføring av plantiltaket.   
f) Parkeringskravet kan dekkes ved hver boenhet eller i felles parkeringsanlegg/på 

felles parkeringsareal.  
g) Minimum en parkeringsplass skal dekkes i garasje/carport. Løsninger som tillates: 

• Enkeltstående garasje/carport for hver boenhet, eventuelt sammenbygd med 
boligen.  

• Felles garasje-/carportløsning for flere boenheter.  

• Garasje/carport i bygningers underetasje; felles parkeringskjeller eller inndelt i 
enkeltgarasjer/-carporter. 

Det tillates å etablere sportsboder i tilknytning til garasje/carport. 

§ 4.6 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1) 

a) Innenfor området regulert til blokkbebyggelse tillates lavblokker.  
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b) Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er satt til BYA = 35 %. 
c) Tillatt takform er saltak, pulttak og/eller flatt tak.  

d) Maksimalt tillatt gesimshøyde er satt til 10 m og mønehøyde (høyeste gesims 
pulttak) til 12 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

e) Eksisterende bygninger tillates revet ved gjennomføring av plantiltaket.  

f) Parkeringskravet kan dekkes ved hver boenhet eller i felles parkeringsanlegg/på 
felles parkeringsareal. 

g) Minimum en parkeringsplass skal dekkes i garasje/carport. Løsninger som tillates: 

• Enkeltstående garasje/carport for hver boenhet, eventuelt sammenbygd med 
boligen.  

• Felles garasje-/carportløsning for flere boenheter.  

• Garasje/carport i bygningers underetasje; felles parkeringskjeller eller inndelt i 
enkeltgarasjer/-carporter. 

Det tillates å etablere sportsboder i tilknytning til garasje/carport.  

h) Innenfor området skal det etableres en snuplass for f_SKV4 og en gang-/sykkelveg-
forbindelse mellom f_SKV4 og o_SF1. Gang- og sykkelvegen kan etableres som en 
midlertidig løsning inntil Glomstuvegens forlengelse og o_SF1 bygges.  

§ 4.7 Felles bestemmelser for lekeplasser (f_BLK1-5) 

a) Lekeplasser skal etableres i tråd med kommunedelplanens arealdel for Molde, del 

1, 2015 – 2025 sine planbestemmelser:  
b) Minst 50 % av lekeplasser skal være solbelyst kl. 15 ved vår-/høstjevndøgn. 
c) Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes som lekeareal. 
d) Lekeplasser skal kunne brukes året rundt. 

e) Hovedatkomsten til lekeplasser skal være langs gang-/sykkelveger, fortau, stier, 
gjennom grøntområder eller langs lavt trafikkerte veger. Ved kryssing av veg skal 
det legges til rette for trafikksikre løsninger. 

f) Det tillates ikke å bygge trafo i tilknytning til lekeplasser. 

§ 4.8 Lekeplass (f_BLK1-4) 

a) Områdene f_BLK1-4 er regulert til felles nærlekeplass.  
b) Hver enkelt lekeplass skal være felles for følgende felt: 

• f_BLK1 for BKS1 

• f_BLK2 for BBB1 

• f_BLK3 for BKS2-3 

• f_BLK4 for BKS4-5 
c) Utbygger skal stå for opparbeidelsen og hver enkelt skal eies/vedlikeholdes i 

fellesskap av beboerne på tilhørende felt. 

§ 4.9 Lekeplass (f_BLK5) 

a) Område f_BLK5 er regulert til felles kvartalslekeplass for hele planområdet.  
b) Utbygger skal stå for opparbeidelsen og den skal eies/vedlikeholdes i fellesskap av 

beboerne innenfor planområdet. 
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c) På grunn av planområdets topografi tillates det å fravike kravet om at 50 % av 
lekeplassen skal være flat med maksimal stigning på 1:20 og ha fast dekke. 

d) Det tillates å etablere en enkel gangsti i nord-sørretning ved formålsgrensen mot 
annen veggrunn – grøntareal. 

 

 
 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Felles bestemmelser 

a) Trafikkområder skal utformes i samsvar med gjeldende normer og retningslinjer.  
b) På regulerte trafikkområder er det ikke tillatt med andre anlegg og innretninger enn 

de som er nødvendig for drift og vedlikehold av områdene. 
c) Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomte-

grunn. 
d) Det tillates støttemurer i byggegrense mot veg når disse ikke er i konflikt med andre 

hensyn og de inngår som del av byggesøknaden. 

§ 5.2 Kjøreveg (o_SKV1-3, f_SKV4 og SKV5) 

Områdene er regulert til kjøreveg og skal ha følgende eierform: 

• o_SKV1-3 er offentlig kjøreveg. 

• f_SKV4 er felles atkomstveg for BBB1, BFS1, BFS5 og BFS6.  

• SKV5 er privat atkomstveg for 22/24. 

§ 5.3 Fortau (o_SF1-3) 

a) Områdene er regulert til offentlig fortau. 
b) Ved eventuell endra plassering av lek f_BLK4, lenger mot vest, ved detalj-

prosjektering skal fortauet o_SF3 forlenges tilsvarende. 

§ 5.4 Gang-/sykkelveg (o_SGS1-6) 

Områdene er regulert til offentlig gang- og sykkelveg. 

§ 5.5 Annen veggrunn – grøntareal 

a) Områder regulert til annen veggrunn omfatter areal som naturlig hører til vegen som 

grøft, skjæring og fylling.  
b) Områdene skal opparbeides som gressbakke eller med beplantning.  

c) Arealene kan brukes til snølagring så lenge det ikke er til hinder for frisikten. 
d) Jf. § 4.8 e). 

§ 5.6 Kollektivholdeplass (o_SKH1-2) 
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Områdene er regulert til offentlig kollektivholdeplass og skal opparbeides etter 
kommunens holdeplassnorm. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

§ 6.1 Friområde (GF1-7) 

a) Områdene er regulert til friområde og kan nyttes til lek og rekreasjon.  

b) Innenfor områdene er det ikke tillatt å gjøre tiltak som ødelegger områdets verdi 
som friområde.  

c) Det tillates å etablere en gangsti i nord-sørretning over GF5. 
d) Eksisterende bygning på GF7 tillates oppgradert iht. tidligere formål. 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 Frisikt (H140_1-9) 

a) Områdene er regulert til frisiktsone. 
b) Innenfor frisiktsoner skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over 

primærvegens kjørebanenivå. Det må i tillegg kontrolleres at planet mellom 

øyepunkt i sekundærvegen og kjørebane i primærvegen er fritt for sikthindringer. 
Enkeltstående trær, stolper og liknende som ikke er sikthindrende kan stå i 
sikttrekanten (maks diameter 0,15 m). 

§ 7.2 Rød sone (H210) og gul sone (H220) iht. T-1442 

Rød og gul sone for trafikkstøy er vist som hensynssoner på plankartet. Sonene er 

avgrenset i henhold til Statens vegvesen sitt støysonekart. Vilkår for bebyggelse i 
støysonene er gitt i fellesbestemmelse § 1.4. 

§ 7.3 Bevaring kulturmiljø (H570) 

a) Området omfatter bevaringsverdige steinmurer. 
b) Steinmurene skal bevares ved opparbeiding av kvartalslekeplassen. 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDER 

§ 8.1 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (RpBo #1-2) 

Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnene ID 231377 og 231380 er undersøkt 
og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
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§ 9.1 Rekkefølgekrav for fjerning av 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. 

§ 9.2 Rekkefølgekrav før igangsettingstillatelse kan gis 

a) Tekniske planer for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger skal være 
godkjent av kommunen.  

b) Det skal dokumenteres at støykravene i § 1.4 innfris før igangsettingstillatelse kan 
gis for hvert felt og for den nye forlengelsen av Glomstuvegen. Valg av skjermings-
tiltak skal framgå av dokumentasjonen.  

§ 9.3 Rekkefølgekrav før ferdigattest kan gis 

a) Trafikkområder istandsettes og terrenginngrep skal tilsås/beplantes når anleggs-
arbeidet avsluttes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan 

etablere seg.  
b) Utomhusareal skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan.  
c) Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal være 

gjennomført i samsvar med godkjent utomhusplan. 
d) Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid skal utearealene opparbeides 

så snart som mulig påfølgende år. Det gjelder også: 

• Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot byggeområder og friområder 

• Inngjerding av lekeplass  

• Støyskjerming/-voll  

e) Atkomst til o_SKV3 skal opparbeides i samsvar med krav i handbok N100. 

§ 9.4 Rekkefølgekrav for stenging av avkjørsler 

a) SKV5 må opparbeides og ferdigstilles samtidig med o_SKV3. 

b) Eksisterende atkomst fra Julsundvegen til BFS1, BFS2a, BFS2b og BFS3 skal 
stenges når kjøreveg o_SKV3 og SKV5 er ferdigstilt. 

§ 9.5 Krav til utbyggere av BBB1 og BKS1-5 

a) Boligutbyggingen skal skje uavhengig av etablering av Glomstuvegens forlengelse.  
b) Midlertidig gang- og sykkelforbindelse mellom BKS1 og Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 

skal etableres samtidig med utbygging av BKS1. Undergangen inngår ikke som en 

del av dette tiltaket. 
c) Atkomster til BKS1 skal ferdigstilles samtidig med utbyggingen på dette feltet. 
d) Gang- og sykkelvegforbindelse mellom f_SKV4 og o_SF1 skal etableres over 

BBB1. En midlertidig løsning tillates inntil Glomstuvegens forlengelse bygges. 
e) Fortau o_SF2-3 og gang- og sykkelvegene o_SGS3-5 skal ferdigstilles samtidig 

med kjøreveg o_SKV3. 
f) Nærlekeplassene f_BLK1-4 skal være opparbeidd med minimum sandkasse, et 

lekeapparat og sitteplasser før første bolig innenfor tilhørende felt kan tas i bruk. 
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Deler av arealet skal ha fast dekke for bruk av trehjulssykkel, barnevogn og 
rullestol.  

g) Kvartalslekeplassen f_BLK5 skal være opparbeidd med muligheter for blant annet 
ballspill, sykling og vinteraktiviteter som aking og ski før den 20. nye boenheten 
innenfor planområdet tas i bruk. 

 
 

§ 9.6 Krav til samtidig ferdigstillelse med Glomstuvegens forlengelse 

Samtidig med at Glomstuvegens forlengelse etableres skal følgende ferdigstilles:  

• Kollektivholdeplassene. 

• Gang- og sykkelvegene o_SGS1-2, samt undergangen mellom o_SGS1-2. 

• Fortau o_SF1 og tilhørende fotgjengerfelt over o_SKV2. 

§ 9.7 Omklassifisering av veger 

Ei trafikkanalyse for hele området må være utført før en eventuell omklassifisering av 

vegene Britvegen – Anevegen – Glomstuvegen kan skje. 

 


