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1. PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er primært å legge til rette for ny brannstasjon og annen o entlig
tjenesteytelse.

2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMR Å DET

2.1. BYGGESØKNAD (§12-7 NR. 1)

Byggesøknaden skal inneholde:

- Utomhusplan som viser byggets plassering i omgivelsene, inklusiv over ater og
belysning, eksisterende og nye koter for minimum hver meter, støttemurer og trapper,
uteoppholdsareal og grøntareal, garasjeplassering, biloppstillingsplasser og
manøvreringsareal, avkjørsler, bussholdeplass, overvannshåndtering, eksisterende
vegetasjon og hva som forutsettes bevart, løsning for renovasjon, løsning for el-forsyning
og snøopplag. Planen skal være oppdatert i forhold til geotekniske undersøkelser.
Målestokk 1:200.

- Terrengsnitt med eksisterende og fremtidig terreng.

- Plan-, fasade- og snittegninger samt perspektivskisser.

- Redegjørelse for hvordan prosjektet ivaretar universell utforming.

- Redegjørelse og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,
omgivelsene og gaterom samt fjernvirkning.

- Redegjørelse for håndtering av over atevannshåndtering og sikker omveg.

- Redegjørelse for beredskapssikkerhet ved bortfall av elektrisitet, teletjenester,
vannforsyning og renovasjon/spillvann.

- Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot skred/utglidning som følge av mulig marin
leire i grunnen gjennom en geoteknisk undersøkelse.

- Dokumentasjon på at masser som skal utskiftes er undersøkt for mulig forurensning.

- Støyutredning og tiltak.
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- Plan for ny beplantning.

- Skiltplan med plassering av skilt og master og lignende inkl. fasadeoppriss.

- Orientering om plassering av rigg og parkering i anleggsfasen.

2.2. UNIVERSELL UTFORMING (§12-7 NR. 4 OG 5)

Alle bygninger, anlegg og utearealer innenfor planområdet som er tilgjengelig for
allmennheten eller arbeidstakere skal utformes etter prinsippet om universell utforming i
samsvar med gjeldende TEK. I rammesøknad skal redegjøres for oppfyllelse av krav i
gjeldende TEK.

Det skal ikke plantes allergene planter i utearealene.

2.3. RENOVASJON (§12-7 NR. 4)

Beholdere og containere for renovasjon skal bygges inn med god estetisk utforming,
alternativt kan det etableres nedgravde avfallscontainere. Anlegg for renovasjon skal
plasseres slik at det ikke er til sjenanse for beboere eller naboer. Utendørs lagring og
lignende, som etter kommunenes skjønn er skjemmende eller til ulempe for omgivelsene,
kan forbys. Eventuelle mindre avfallsbøtter for brukere av utendørsområdet skal ha utførelse
som parkmøblement.

2.4. PARKERING (§12-7 NR. 7)

Det skal etableres parkeringsplass for ansatte og besøkende. Parkeringsplasser skal
dimensjoneres og utformes i henhold til Statens vegvesens krav, beskrevet i «Håndbok
N100 Veg- og gateutforming».

Parkeringen dimensjoneres etter byggets BRA, med minst 0,3 plasser per 100 m2 for lager/
hall, og minst 0,8 plasser per 100 m2 for kontor. HC-parkering skal legges nærmest
inngangen.

Minimum 5 prosent av parkeringsplassene skal settes av for mennesker med nedsatt
bevegelsesevne.

Det skal anlegges minimum 2 ladestasjoner for el-bil.

For sykkel er det krav om 2 parkeringsplasser per 100 m2. Minst 10 % av plassene skal
være store nok for laste- og familiesykler. Det skal være mulig å låse sykkelen til fast
installasjon. Minst 25% av sykkelparkering skal anlegges under tak og være tilgjengelig for
både besøkende og ansatte.

Parkeringsplasser skal opparbeides med fast dekke og belysning. Ved opparbeidelse av
større over ateparkeringsplasser skal plassen deles opp med grøntareal og beplantning,
dette skal vises på utomhusplan.
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2.5. AVKJØRSEL (§12-7 NR. 7)

Tra kk som gjelder utrykning og persontra kk skal separeres. Avkjørsel for
utrykningskjøretøy plasseres mot Øvre Langelandsveg, avkjørsel for persontra kk plasseres
mot Vardåsvegen.

Avkjørsler skal dimensjoneres og utformes i henhold til Statens vegvesens krav, beskrevet i
«Håndbok N100 Veg- og gateutforming».

Avkjørsel fra Øvre Langelandsveg skal plasseres slik at utrykningskjøretøyene kommer helt
ut på veien før de svinger ned til vestre på Dr. Gundahls veg.

Avkjørsel fra Øvre Langelandsveg skal dimensjoneres for vogntog (VT), avkjørsel fra
Vardåsvegen skal dimensjoners for lastebil (L).

Plassering av avkjørsel (vist på plankart med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken
gate/veg tomta skal ha adkomst fra/til, er bindende. Ved justering av plasseringen må det
dokumenteres at avkjørsler er i tråd med gjeldende vegnormaler og ikke kommer i kon ikt
med kryss, kurvatur og busslomme.

Avkjørsel og adkomst skal ivareta kravene til nødetatene.

2.6. FRISIKT (§12-7 NR. 4)

Det skal være frisiktsoner for alle kryss og avkjørsler. Innenfor frisiktsonene skal det over en
høyde på 0,5 m være fri sikt over de tilstøtende vegers plan. Arealet må ikke på noe
tidspunkt gis slik bruk at fri sikt forringes eller hindres. Forutsatt at krav til frisikt for øvrig er
ivaretatt, kan enkeltstående trær, stolper og lignende stå i frisiktsonene.

Frisiktsonen for avkjørsler skal være 6x45 m fra vegkant der annet ikke er vist på plankartet.

2.7. OVERVANNSHÅNDTERING (§12-7 NR. 4)

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, over atevann og
drensvann, ved søknad om rammetillatelse. Valg av løsning skal begrunnes.

Utbyggingen kan ikke føre til økt belastning på overvannsnettet, og eventuelle økte
overvannsmengder må håndteres lokalt.

I anleggsfasen tillates ikke ført forurenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller til
resipient. Sammen med rammetillatelse/byggesøknad skal det redegjøres for
overvannshåndtering og valg av løsning skal begrunnes.

2.8. KABLER OG LEDNINGER (§12-7 NR. 1)

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og
lignende skal legges som jordkabler i felles grøft.

Det er generelt ikke tillatt å bygge over eksisterende jordkabler. Ved graving og bruk av
maskiner nær eksisterende anlegg skal det vurderes om sikringstiltak er nødvendig.
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2.9. VEGETASJON (§12-7 NR. 1)

Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares. Ny
bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller
miljømessig funksjon ikke skades. Eksisterende trær skal i forbindelse med byggesaken
innmåles og inntegnes på utomhusplan. Trær som felles skal markeres. Eksisterende trær
som skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden.

To uønskede fremmede arter er registrert innenfor planområdet, hagelupin og kanadagullris.
Bekjempelsestiltak skal utføres minst så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige
frø. For metoder se NIBIO, Plantevernleksikonet.

2.10. SKRÅNINGER (§12-7 NR. 1)

Alle skråninger skal ha maks. helling 1:2, gjeller ikke eksisterende skråning i naturterreng.
Skråninger skal opparbeides, tilsås og/eller beplantes på en lettstelt og tiltalende måte.
Terrengmurer tillates generelt opp til høyde 1,2 meter. Murer i terreng i skråning i den
nordlige delen av tomten tillates opp til høyde 1,8 m. Det skal redegjøres for at slike murer
beplantes og utformes på en estetisk tiltalende måte.

2.11. STØY (§12-7 NR. 3)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 skal legges til grunn,
eller senere vedtatte lover, forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende
skriv. Det stilles krav til støyutredning i forbindelse med byggesaken. Videre skal det i
byggesaken redegjøres for hvordan støy fra virksomheten kan påvirke omgivelsene.

2.12. BYGGEGRUNN/MILJØFORHOLD (§12-7 NR. 3)

Før igangsettingstillatelse gis for bygge- og anleggstiltak, skal det dokumenteres at
byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot ras/utglidning i byggeområdet og
tilstøtende områder. Det stilles krav til at masser som skal utskiftes skal undersøkes og
dokumenteres for mulig forurensning i forbindelse med byggesaken.

2.13. ENERGIBRUK (§12-7 NR. 4)

Bygninger skal planlegges for og dokumentere lavt energibehov og miljøvennlig
energiforsyning, jf. teknisk forskrift.

2.14. EL-ANLEGG (§12-7 NR. 1)

Innenfor planområdet tillates oppført nødvendig energianlegg. E ektbehov og andre behov
knyttet til el-anlegg for ny brannstasjon avklares i samarbeid med nettleverandør før
rammetillatelse.

Trafo/nettstasjon skal gis en estetisk god utforming som er tilpasset omgivelser og øvrig
bebyggelse, og det må avsettes tilstrekkelig sikkerhetssone med hensyn til stråling.

Trafo/nettstasjon skal plasseres i samråd med netteier, og i tråd med gjeldende krav til
sikkerhetsavstander og tilgjengelighet. Det skal være adkomst for lastebil med kran.
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2.15. KULTURMINNER

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner
etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50, jf. §§ 3, 4, 6 og 8, skal arbeidet stanses i den
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De som utfører
arbeidet i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks
sendes fylkeskommunen, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORM Å L

3.1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (§12-5 NR. 1)

O entlig og privat tjenesteyting – brannstasjon (o_BOP)

3.1.1 Byggegrenser

Innenfor angitte byggegrenser tillates oppført bebyggelse i form av o entlig tjenesteyting.
Der det ikke er angitt byggegrense i plankartet gjelder den generelle bestemmelsen i plan-
og bygningslovens § 29-4, annet ledd om byggeavstand fra nabogrense.

3.1.2 Utnyttelsesgrad

Maksimum tillatt bebygd areal innenfor o_BOP1 og o_BOP2 samlet er inntil total %-
BYA=60%. BYA beregnes i henhold til gjeldende byggeforskrift og veileder om grad av
utnytting og inkluderer parkeringsareal.

3.1.3 Byggehøyder

Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde er = kote 191,0 m.o.h. i sone o_BOP1, og = kote
193,0 m.o.h. i sone o_BOP2.

I tillegg tillates for et areal tilsvarende maksimalt BTA 600 m2 gesimshøyde/mønehøyde =
kote 196,5 m.o.h. i sone o_BOP2, sørlig del. Bygg skal være høyest mot sør og trappes ned
mot nord.

3.1.4 Estetikk

Ved planlegging og gjennomføring av tiltaket skal det legges vekt på god arkitektonisk
utforming.

Eventuelt teknisk rom på tak skal begrenses i omfang og integreres i byggets helhetlige
arkitektur og volum. Det tillates ikke utenpåliggende kanaler eller ventilasjonsteknisk utstyr
eller kjøleenheter. Disse skal integreres i bygningsvolumene. Synlige rister, ventiler og andre
tekniske installasjoner skal ha proporsjoner, plassering og farger som samsvarer med øvrige
deler av fasaden.

Tak ater skal ha en estetisk godt gjennomarbeidet løsning og over ate.

Mot Vardåsvegen skal bebyggelsens skala ha tilknytning til villabebyggelsen på andre siden
av veien. Det innebærer at fasade og volumer må varieres med hjelp av for eksempel
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tilbaketrukne partier, endringer i høyde og retning, slik at bebyggelsen gir inntrykk av å
bestå av mindre enheter med slektskap til området. En estetisk redegjørelse skal vedlegges
byggesøknaden.

3.1.5 Uteoppholdsareal

Arealer i nære tilknytning til inngangsparti skal opparbeides til område med grønn karakter
og beplantes på estetisk tiltalende måte.

3.1.6 Varelevering

Varelevering skal skje inne på området og ikke være til unødig ulempe for bruken av gatene
og fortauene.

3.1.7 Energiløsninger

Nybygg skal utstyres med varmeanlegg slik at nær/fjernvarme kan nyttes. Det er krav om
tilknytning til eksisterende fjernvarmenett, jfr. plan- og bygningsloven § 27-5. Dispensasjon
fra krav om tilknytningsplikt kan gis der alternativ løsning dokumenteres å være miljømessig
tilsvarende god eller bedre. Der som tilknytning ikke er mulig på byggetidspunkt, skal det

tilrettelegges for senere tilknytning.

3.1.8 Elektromagnetiske felt

Ved etablering av bebyggelse ved høyspentlinje må det foretas en faglig vurdering om
magnetfelt er over eller under 0,4 microtesla før igangsettingstillatelse kan gis. Dersom
nyetableringer medfører magnetfelt over 0,4 microtesla i berørte bygg, skal det
gjennomføres utredning som gir grunnlag for vurdering av forebyggende tiltak for reduksjon
av magnetfeltet.

3.1.9 Miljøløsninger
Det skal i byggesaken redegjøres for tiltak som bidrar til å minimere energiforbruk, tiltak
som minimerer klimagassutslipp og valg av energivennlige løsninger og byggematerialer

3.2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5 NR. 2)

3.2.1 Generelt

Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering av grensene mellom
de ulike samferdselsanleggene.

Allmennheten skal ha tilgjengelighet til fots og sykkel langs de felles og private vegene.

3.2.2 Utforming

O entlige veger og fortau og kantstopp for buss skal utformes i henhold til enhver tid
gjeldende formingsveileder og Statens vegvesens ”Veileder N100 Veg- og gateutforming”.
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3.2.3 Gangareal

Gangfelt skal utformes slik at det er tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert
bevegelseshemmede og orienteringshemmede.

Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for
rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal ha belegg med jevn
over ate. Det skal legges til rette for blinde og svaksynte ved at alle hovedgangforbindelser
skal ha klare gangsoner. Avslutning av gangareal mot kjøreareal skal markeres.

3.2.4 Gatemøblering

Sittebenker, lysmaster, vegetasjon og annen gatemøblering skal være i henhold til til enhver
tid gjeldende formingsveileder.

3.2.5 Gang-/sykkelveg (o_SGS)

Skal opparbeides med fast dekke og gatelys. Grøntstruktur (§12-5 nr. 3)

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8)

4.1. 5.1 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (§ 11-8 A) (SONE H140_1)

5.1.1 Sikringsone frisikt

For krysset Øvre Langelandsveg og Vardåsvegen skal det være frisiktsone 10x60 m fra
vegkant kjøreveg o_SKV1.

5. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§12-7 NR. 10)

5.1. REKKEFØLGEKRAV FOR UTBYGGING INNENFOR PLANOMRÅDET

Det er krav til opparbeidelse og ferdigstillel se av felles utomhusarealer, parkering for bil/

sykkel, avkjørsler, belysning etc. før det gis brukstillatelse.

Dersom brukstillatelse blir gitt i vinterhalvåret skal uteoppholdsareal være ferdig
opparbeidet og ferdigstilt i løpet av påfølgende sommerhalvår.

Før eller samtidig med at det gis rammetillatelse skal det være godkjent en plan for
håndtering av vann, avløp og overvann.

Før det gis rammetillatelse/byggetillatelse skal det være utført en geoteknisk undersøkelse.

5.2. RIGGOMRÅDE

Midlertidig riggplass må etableres hovedsakelig på egen tomt i tilknytning til adkomst-
område for tiltaket. Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse for tiltak på tomta skal
det foreligge en godkjent riggplan for anleggsområdet. Riggplanen skal blant annet ivareta
fremkommelighet for gående og syklende langs Vardåsvegen og Øvre Langelandsveg og
tra kksikre løsninger i forbindelse med økt anleggstra kk i området.
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