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1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for en hensiktsmessig, variert og fremtidsrettet utvikling av området 
til boligformål med tilhørende uteoppholdsarealer, samt å videreføre dagens idrettsanlegg med ny adkomst via 
Eidskogvegen. Den skogkledte kollens kvaliteter skal videreføres og forsterkes gjennom etablering av frodige og 
offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer.  

2. Fellesbestemmelser 

2.1 Byggesøknad 

2.1.1 Hele planområdet 
Første byggesøknad (rammesøknad) skal inneholde: 

• Utomhusplan for planområdet. Målestokk 1:200. 

- Det må vises en helhetlig og detaljert utforming av utearealene inkludert byggenes plassering i 
omgivelsene, eksisterende vegetasjon og hva som forutsettes bevart.  

- Planen må vise gateutforming, grøntareal, felles uteoppholdsareal/sosiale møteplasser, møblering 
og tydeliggjøre utformingen av overgangen mellom felles og private soner, garasjeplassering, 
biloppstillingsplasser, manøvreringsareal, avkjørsler, sykkelparkering og renovasjon.  

- Planen skal også vise offentlige arealer. 
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- Planen skal vise eksisterende og nye koter for minimum hver meter og stigningsforhold må 
markeres ved innkjøring til parkeringskjellere og langs veier, gang- og sykkelveier. Eventuelle 
støttemurer, trapper, støyskjermer, hekker, gjerder og beplantning skal også vises. 

- Planen skal vise lekeareal for området og disse skal vises løst som en helhetlig og inkludert del av 
utearealet.  

- Planen skal vise plassering av energianlegg (nettstasjon/trafo) og plassering av renovasjon 
(avfallsbeholdere og parkmøblement). 

- Planen skal vise adkomst for brannvesen, snumuligheter og oppstillingsplasser for brannbil, tilgang 
på brannvann, og plassering av brannvannsuttak i henhold til den til enhver tid gjeldende veileder 
fra Glåmdal Brannvesen IKS. 
 

• Overordnet plan for overvannshåndtering. Denne skal ses i sammenheng med utomhusplanen, der 
naturlige tilførselsårer, utløp, eksisterende overvannshåndtering og nye «vannkilder» fordrøyes og 
infiltreres i overvannshåndteringsløsninger i dagen som kombineres med naturelementer og tilpasses 
områdets landskap, natur og fremtidig bruk. 

 

• Belysningsplan. Denne skal ses i sammenheng med utomhusplanen som ser på lyssetting i området 
under ett. Planen må ta høyde for behov for lys langs veier og plasser og se dette i sammenheng med 
lys fra boligene gjennom året, og sesongbetont flombelysning fra skøytebanen. Belysningsplanen skal 
også dekke offentlige arealer. 
 

• Teknisk overordnet plan for vann, avløp, overvann og flomveger, samt veg godkjent av Kongsvinger 
kommune/GIVAS. 
 

• Tiltaksplan for eventuell forurenset masse. 
 

2.1.2 Hvert delområde 
Byggesøknad (rammesøknad) skal inneholde: 

• Tekniske detaljplaner for vann, avløp, overvann og flomveger, samt veg godkjent av Kongsvinger 
kommune/GIVAS. 

• Snitt av planlagt bebyggelse sett i sammenheng med tilgrensende bebyggelse, samt eksisterende og 
fremtidig terreng. 

• Fasadeoppriss og materialbruk. 

• Redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv og omgivelsene. 

• Redegjørelse for sol- og skyggeforhold. 

• Redegjørelse for miljøprofil ihht. gjeldende miljøplaner.  

• Redegjørelse for håndtering av universell utforming. 

• Geoteknisk undersøkelse for å dokumentere grunnforhold.  

• Eventuell plassering av riggplasser. 

 

2.2 Energi og klima 
Ved utarbeidelse av byggesøknad for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres for: 

• Tiltak for å minimere energibruk 

• Tiltak for å minimere klimagassutslipp 

• Valg av energiløsninger og byggematerialer 
 
Byggematerialer bør være fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk gjennom hele sitt livsløp.  
Bruk av tre både i konstruksjon og i ytre overflater skal vurderes i alle byggeprosjekter. 
 
Ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegg, dersom utbygging har et samlet oppvarmet areal på over 1000 
m2 BRA. Alternative energikilder kan brukes der det kan dokumenteres at dette vil være energi- og miljømessig 
tilsvarende eller bedre enn tilknytning til fjernvarme. Lokal energisentral med fornybar energi tillates. Eksempel 
basert på bergvarme, solvarme. 
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2.3 Grunnforhold 

2.3.1 Forurensede masser 
Før igangsettingstillatelse for bygge- og anleggstiltak gis, skal tilfredsstillende håndtering av eventuelle 
forurensede masser i grunnen dokumenteres, jf. pbl. §28-1 og krav til oppfølging av tiltaksplanen og 
forurensningsforskriftens kap. 2.  

2.3.2 Grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser for felt BBB1. Nødvendig geoteknisk vurdering for dokumentasjon og 
eventuell undersøkelse av grunnforhold for felt BBB2, BKS1-4 og BKS5 skal dokumenteres til byggesøknad for 
det enkelte delfelt. 
 

2.4 Overvann 
Overvann skal håndteres lokalt. Det skal legges til rette for infiltrasjon og fordrøyning gjennom etablering av 
grøntarealer, grønne tak, fordrøyningsbasseng e.l.  
Dimensjonering avklares med kommunen/GIVAS.  
I anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført inn i offentlig ledningsnett. 

2.5 Renovasjon og lagring 
Beholdere og containere for renovasjon skal ha en god estetisk utforming. Det skal etableres utvendig og delvis 
nedgravd avfallsbrønnsystem under bakken. Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke er til sjenanse 
for beboere eller naboer. Løsningen må være brannsikker og skal godkjennes av GIR. Eventuelle mindre 
avfallsbøtter for brukere av utendørsområdet skal ha utførelse som parkmøblement.  

2.6 Avkjørsel 
Plassering av nye avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet (maksimalt) og fra hvilken 
gate/veg tomta skal ha adkomst fra/til, er bindende. Eventuell ny plassering må være trafikksikker og avklares 
med vegmyndigheten. Frisiktsonen skal dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens håndbok N100, Veg- og 
gateutforming.  

2.7 Frisikt 
Frisikt vises på plankartet. 
Det kan ikke føres opp konstruksjoner eller anordninger i frisiktsoner som hindrer fri sikt etter veglovens 
bestemmelser. Det skal være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilhørende vegers/avkjørslers 
nivå. Forutsatt at krav til sikkerhetssone er ivaretatt kan enkeltstående trær, stolper og lignende stå i 
frisiktsonene. 

2.8 Nettstasjon 
Nødvendig el- anlegg tillates oppført ved behov innenfor planområdet i samråd med nettleverandør. Trafo-
/nettstasjonen skal gis en estetisk god utforming som er tilpasset omgivelser og øvrig bebyggelse. Det skal ved 
behov opparbeides kjøreadkomst frem til trafostasjonen(e).  

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

2.10 Gjerde og hekk 
Det tillates gjerder, hekker, eller lignende i eiendomsgrense. Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være 
avstemt mot omgivelsene. Høyde på gjerde kan maksimalt være 1 meter. 

2.11 Skråninger 
Alle inngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Alle skråninger skal ha maksimal helning 1:2. Skråninger skal 
opparbeides, tilsås og/eller beplantes på tiltalende måte. Eksponerte sprengsteinsfyllinger tillates ikke. 
Maksimal høyde på nye terrengfyllinger er 1,5 meter. Hvis det benyttes flere terrengfyllinger per tomt skal 
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disse fremstå som betydelig terrasserte. Maksimal høyde på synlige støttemurer er 1 m, med unntak for 
nedkjøringsrampe til bestemmelsesområde #1 P-anlegg 1 for boliger i felt BBB1. 

2.12 Fremmede arter 
Enhver aktivitet på området skal ivareta krav om tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, for eksempel 
kjempespringfrø. 
 

2.13 Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er 
kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. 
Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune v/Kulturminneavdelingen, jf. lov om 
kulturminner § 8, annet ledd. 

Bestemmelser til arealformål 

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

4.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BBB1-2, BKS1-5, BG, BUT1-4)  

a) Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er angitt på plankartet. 
Følgende kan oppføres utenfor byggegrensene: Gjerder, forstøtningsmurer og liknende.  

b) Tekniske anlegg og takoppbygg 
Tekniske anlegg over tak og takoppbygg skal være en del av bygningskroppen og ligge innenfor byggegrenser. 
Åpne tekniske anlegg tillates ikke. Det tillates oppført takoppbygg for tekniske installasjoner, samt rekkverk, 
pergola, møblering og nødvendig skjerming over maksimale gesimshøyder inntil 3,5 meter.  
Det tillates oppført takoppbygg for heis og trapp over maksimale gesimshøyder. 
Takoppbygg skal samlet utgjøre maksimum 30 % av underliggende takflate. 
Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. 

c) Estetikk og materialbruk 
Ny bebyggelse og utearealer skal ha høy kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. 
Det skal benyttes varige, solide og miljøvennlige materialer. Bebyggelsen skal være variert, men harmonisk. 

d) Leke- og uteoppholdsarealer (BUT1-4) 
Alle boenheter innenfor planområdet skal minst ha tilgang til egnet uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet slik: 

Firemannsbolig  MUA = 30 m2 privat for leiligheter i plan 1,  

  8 m2 privat balkongareal for leiligheter i plan 2, 

  50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet 

Rekkehus og kjedehus MUA = 30 m2 privat, 25 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet        

Blokkbebyggelse MUA = 6 m2 privat, 20 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet          

 
Krav til utforming: 

• Uteoppholdsarealer skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende 

støyforhold (jf. til enhver tid oppdatert versjon av støyretningslinjen T-1442 med tilhørende veileder). 

Minst 25 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. 

• Uteoppholdsarealer skal utformes med beplantning for å skape grønne, attraktive uterom med høy bruks- 

og opplevelseskvalitet. Det skal være benker og rom som oppfordrer til samvær, lek og aktivitet for alle 

aldersgrupper gjennom hele året.  

• Eksisterende kolle med vegetasjon skal være forbilde for uteoppholdsarealene. Terrengformasjoner som 

kan bevares i bygge- og anleggsperioden skal bevares. I den grad det er mulig så skal utgravde masser 
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forflyttes internt på planområdet og benyttes til å lage terrengformasjoner i de ulike uteoppholdsarealene 

i BUT1-4.  

Trær hvis dryppsone ikke blir direkte berørt av utbygging utvelges i samråd med arborist og skal bevares. 

Disse trærne må sikres i bygge- og anleggsperioden. Det skal etableres frodig vegetasjon i form av flere 

trær i klynger med en god stammeomkrets og busker i varierte størrelser og høyder.  

• Utearealene skal utformes med tanke på naturlig fordrøyning. 

• Felles uteoppholdsareal på terreng/lokk der det planlegges beplantning, skal ha 60 cm gjennomsnittlig 

vekstlag med minimum 40 cm dybde.   

• Felles uteoppholdsareal på tak skal ha grønn utforming med ulike typer vegetasjon. Det kan tilrettelegges 

med plantekasser. 

• Det skal etableres mindre gangveier/stier som fungerer som snarveier mellom og i kvartalene som del av 

uteoppholdsarealet.  

• Parkering og kjøreareal skal ikke regnes som uteoppholdsareal. 

• Uteoppholdsarealene skal ha belysning som gir trygge uterom ihht. helhetlig belysningsplan. 

• Det tillates etablering av nødvendig sol- og vindskjerming.  

Det tillates skjerming mellom felles og private arealer. 

• Utomhusplanen skal vise bruk og overflate på lekeareal, plassering av lekeutstyr og sittegrupper, 

høydesetting, skråningsutslag, og plassering av gangveger. 

• Det skal etableres mindre lekeplasser i hvert felt som tilpasses terrengformasjonene. 

• Lekearealene må ha en avgrensning og adkomst som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, jf. T-2/08. 

• Kvartalslekeplass utformes og plasseres i eller utenfor reguleringsplanen ihht. avtale med kommunen, 

jamfør utbyggingsavtale. Kvartalslekeplassen skal være universelt utformet med minimum 5 elementer 

som stimulerer sansene, gir allsidig motorisk utvikling og stimulerer til fysisk aktivitet og sosial utvikling.  

e) Parkering/Sykkelparkering 
For den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet skal det legges til rette for parkeringsplasser etter 
følgende normer iht. gjeldende kommuneplan: 

Virksomhet Enhet 
 

Sykkel 

Bolig    

Bolig, areal ≤ 60 m² BRA  Pr. boenhet 0,4-1 2 

Bolig, areal > 60 m² BRA Pr. boenhet 0,7-1,5 2 

 
Minimum 5 % av plassene i parkeringsanlegg skal settes av for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. HC-

plass skal være nær inngang/ heis. 

Utforming og plassering av bilparkering 
Parkeringsplasser skal dimensjoneres og utformes i henhold til gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen. 
Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal utformes i henhold til beskrivelse i Forskrift om 
vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften), eller 
gjeldende forskrift på søknadstidspunktet. 
 
Utbyggingsprosjekter skal dekke parkeringsbehovet på egen grunn.  
Parkering kan plasseres i egne parkeringsanlegg under bakken og/eller som opparbeidelse av 
overflateparkeringsplasser som vist på plankartet. 
 
Elbilparkering og lading 
Parkeringsplasser for nye boenheter skal ha nødvendig elektrisk infrastruktur for lading framført til hver 
parkeringsplass, med tilstrekkelig kapasitet.  
 
Utforming og plassering av sykkelparkering for bolig 

• Det tillates sykkelparkering på bakkeplan. 
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• Sykkelparkering skal være overbygd, ha en god estetisk utforming og være tilpasset bebyggelsen. Det skal 

være mulig med individuelt låsbare plasser.  

Overbygd sykkelparkering telles ikke som del av tillatt %-BYA. 

• Der man må passere dører med automatisk lukkemekanisme for å komme til/fra sykkelparkeringen, skal 

disse utstyres med automatiske døråpnere.  

• For boligprosjekt med ti eller flere boenheter der sykkelparkeringen ikke er på bakkeplan, skal det sikres 

atkomst via forskriftsmessig utformet rampe eller heis, også dimensjonert for laste- og familiesykler.  

• Minst 10 % av plassene skal være store nok til å parkere laste- og familiesykler. 

 

4.1.2 Boliger (felt BBB1) 

Det legges til rette for utbygging av lavblokkbebyggelse. 

Det tillates inntil 3 etasjer. 

Gesimshøyde tillates inntil 10,2 meter fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 

Balkonger skal ha minimum dybde på 1,5 m. Balkonger tillates utkraget over byggegrense.  

Maks tillatt %-BYA = 40 %.  

BYA skal utregnes av felt BBB1 og BUT1.  

 

4.1.3 Boliger (felt BBB2) 

Det legges til rette for utbygging av lavblokkbebyggelse. 

Det tillates inntil 4 etasjer, der minst 1/3 trappes ned til 3 etasjer mot felt BKS1.  

Gesimshøyde tillates inntil 13,2 m fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.  

Det skal etableres sprang i høyde og fasadeliv, vertikale skiller og inndeling av felt i fasaden for å skape 
variasjon. 

Det tillates takterrasser. 

Balkonger skal ha minimum dybde på 1,5 m. Balkonger tillates utkraget over byggegrense.  

Maks %-BYA = 40 %.  

BYA skal regnes av felt BBB2 og BUT3.  

 

4.1.4 Boliger (felt BKS1-4) 

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse  

Det skal være variasjon på 2 og 3 etasjer, der inntil 50 % av bebyggelsen i hver sammenhengende rekke kan 
være på 3 etasjer.  

Gesimshøyde tillates inntil 10,2 m fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.  

Det skal etableres vertikale skiller i form av sprang i fasadeliv og/eller farger og materialer for å skape variasjon. 

Bebyggelsen skal inkludere 1 stk. garasje/utebod per boenhet som skal integreres med bebyggelsen.  

For felt BKS2 skal det etableres adskilt adkomstvei fra felt SGT1 til garasje/utebod som buffersone med innslag 
av vegetasjon. 

Det tillates takterrasser.  

Balkonger skal ha minimum dybde på 1,5 m. Balkonger tillates utkraget over byggegrense.  

Maks %-BYA = 40 %.  

BYA skal regnes av felt BKS1-4 og BUT2. 
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4.1.5 Boliger (felt BKS5) 

Det tillates konsentrert småhusbebyggelse  

Det tillates inntil 2 etasjer.  

Gesimshøyde tillates inntil 7,2 m fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.  

Det skal etableres vertikale skiller i form av sprang i fasadeliv og/eller farger og materialer for å skape variasjon. 

Balkonger skal ha minimum dybde på 1,5 m. Balkonger tillates utkraget over byggegrense.  

Maks %-BYA = 40 %.  

BYA skal regnes av felt BKS5 og BUT4. 

 

4.1.6  Garasjeanlegg for boligbebyggelse (felt BG)   
Det tillates oppført garasjeanlegg for boligbebyggelse i felt BG. 

Området skal benyttes til garasjeanlegg for boligene i felt BKS5. 

Gesimshøyde tillates inntil 3 m fra gjennomsnittlig eksisterende terreng.  

Bebyggelsen kan oppføres oppbrutt i flere deler der dette er hensiktsmessig. 

Maks BRA = 250 m2. 

 

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

4.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felt SV1-2, SF1-
4, ST, SGT1-3, SGS1-3, SVG1-3, SPP1-2, SPA) 

 
a) Generelt 
Ved opparbeidelse av samferdselsanlegg tillates det mindre justering av grensene mellom de ulike 
samferdselsanleggene. 
Allmennheten skal ha tilgjengelighet til fots og sykkel langs de felles og private vegene. 

b) Utforming 
Offentlige veger og fortau skal utformes i henhold til enhver tid gjeldende formingsveileder og Statens 
vegvesens ”Veileder N100 Veg- og gateutforming” eller tilsvarende som gjelder på utbyggingstidspunktet. 

 

c) Gatemøblering 
Sittebenker, lysmaster, vegetasjon og annen gatemøblering skal være godt utformet og tilpasset omgivelsene i 
henhold til den enhver tid gjeldende formingsveileder. 

 

d) Universell utforming 
Håndbok V129 fra Statens vegvesen eller tilsvarende som gjelder på utbyggingstidspunktet skal legges til grunn 
ved videre detaljering av gang- og sykkelveger. 

 

e) Gangareal 
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 overflate. Det skal legges til rette for blinde og 
svaksynte ved at alle hovedgangforbindelser skal ha klare gangsoner. Avslutning av gangareal mot kjøreareal 
skal markeres.  
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f) Gangfelt med nedsenket kantstein 
Gangfelt skal utformes slik at det er tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert 
bevegelseshemmede og orienteringshemmede.  

 

4.2.2 Veg o_V1 (felt SV1) 

Kjøreveg skal være offentlig. 

Vegen skal opparbeides med fast dekke og gatelys. 

Vegskjæringer/fyllinger skal beplantes eller behandles på en tiltalende måte. 

Vegen skal ha avkjøringer som vist på plankartet til boligområdet. 

 

4.2.3 Veg o_V2 (felt SV2) 

Kjøreveg skal være offentlig. 

Vegen skal opparbeides med fast dekke og gatelys. 

Vegen skal ha avkjøringer som vist på plankartet til boligområdet. 

Bjørketrær som må fjernes i opparbeidelse av vegen, skal reetableres. Dette slik at inntrykket av vegen bevares 
som i dag. 

 

4.2.4 Gatetun f_GT (felt SGT1-3) 

Gatetun skal være allment tilgjengelig. 

Arealene skal gis et robust og solid uttrykk med god fysisk kvalitet og materialmessig varighet. Gatetun skal 
utformes med materialer av høy slitestyrke. Det etterstrebes bruk av permeable materialer.  

Det skal tilrettelegges for opphold med sittemøblement, og det skal beplantes trær. Møbler og beplantning skal 
bidra til å redusere gjennomkjøring og hastighet.  

Det skal etableres oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap (stigebil). 

I felt SGT1 tillates det etablert nedkjøringsrampe til bestemmelsesområde #1 P-anlegg 1 for boliger i felt BBB1. 
Nedkjøringsrampen skal ikke ha skjæringer eller fyllinger brattere enn 1:1,5. Rampen skal tilpasses i terrenget 
best mulig. 

Det tillates etablert lokk over nedkjøringsrampe i felt SGT1. 

 

4.2.5 Annen veggrunn - grøntareal o_VG (felt SVG1-3)  

Områder merket o_SVG skal benyttes til nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre 
sidearealer, drensgrøfter, murer, støyvoller, støyskjermer, kantstopp buss, viltgjerder, stabiliserende tiltak etc. 
Mindre justeringer og tilpassinger til terrengforhold og skråningsutslag kan gjøres i anleggsfasen.  

Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området vil kunne skje som følge av uforutsette forhold, som for 
eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 
vegformål vil fravike noe fra det som fremgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til 
vegformål, forutsettes benyttet som tilstøtende formål. 

Det skal etableres en trerekke i felt SVG1 og SVG2 langs vegen i felt SV2. Eksisterende trær skal bevares. 

 

4.2.6 Gang- og sykkelveg o_GS (felt SGS1-3) 

Gang- og sykkelveg skal være offentlig. 

Gang- og sykkelveg skal opparbeides med fast dekke. 
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4.2.7 Fortau o_F (felt SF1-4) 

Fortau skal være offentlig. 

Fortau skal opparbeides med fast dekke. 

 

4.2.8 Torg f_T (felt ST) 

Det skal etableres et sammenhengende torg mellom felt BBB1 og BKS1-2.  

Torget skal være offentlig tilgjengelig for allmennheten.  

Det skal etableres kjørbart felt over torget mellom SGT1 og SGT2. Torget skal være opphøyd og utformes for å 
senke hastigheten.  

Det skal settes av områder som skal tilrettelegges for lek og aktivitet.  

Torget skal etableres parkmessig med møblering, belysning og beplantning.  

Deler av torget skal ha vegetasjonsdekke med tilstrekkelig dybde som skal kunne beplantes med busker og trær 
i varierte størrelser og høyder. Minimumsdybde for vekstjordlaget skal være 20 cm for gress, 40 cm for busker 
og 60 cm for trær. 

Arealene skal gi et robust og solid uttrykk, med god fysisk kvalitet og materialmessig varighet. 

Det tillates etablert lokk over nedkjøringsrampe i felt ST. 

 

4.2.9 Felles parkering o_PA (felt SPA) 

Det tillates anleggelse av overflateparkering i felt SPA.  

Parkeringsområdet skal være offentlig og benyttes til parkeringsplasser for Holthallen og idrettsanlegget. 

Feltet skal inkludere sone for av- og påstigning og avkjøring til felt SV2. 

Plassen skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

4.2.10 Felles parkeringsplass f_PP1 (felt SPP1) 

Det tillates anleggelse av overflateparkering i felt SPP1.  

Området skal benyttes til parkeringsplasser for gjesteparkering og for hele området. 

Parkeringsplassen skal inneholde/deles opp med grøntanlegg.  
 

 

4.2.11 Felles parkeringsplass f_PP2 (felt SPP2) 

Det tillates anleggelse av overflateparkering i felt SPP2.  

Området skal benyttes til parkeringsplasser for gjesteparkering og for hele området. 

Parkeringsplassen skal inneholde/deles opp med grøntanlegg. 

 

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

4.3.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur (felt GF1-2, GV1-2 og GTD)  

Verdifull grønnstruktur og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares eller erstattes med arealer/vegetasjon av 
tilsvarende karakter. Etablering og vedlikehold av turveier, samt andre tiltak for å fremme friluftsliv, lek og 
rekreasjon, kan tillates dersom landskapets og naturmiljøets karakter og egenart ivaretas.  
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Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for hvilke konsekvenser tiltaket har for verdifull 
grønnstruktur/vegetasjon, og hvordan vegetasjon som skal bevares skal sikres i anleggsperioden. 
 
Ved etablering av ny grønnstruktur (parker, vegetasjonsskjermer, utomhusarealer, turveier, lekearealer, 
idrettsparker o.l.) skal det etableres variert vegetasjon som skaper rom og avgrensing i boligområdet og som 
kan gi livsgrunnlag for biologisk mangfold. 

 
Grønnstrukturen skal være allment tilgjengelig.  
 
Innenfor området tillates ikke oppført bygninger eller bygningsmessige installasjoner utover evt. nødvendige 
kommunaltekniske anlegg.  

 

4.3.2 Friområde o_F (felt GF1-2) 

Friområde skal være offentlig. 

Eksisterende trær og vegetasjon skal bevares.  

Det tillates opparbeidelse av Kvartalslekeplass. 

 

4.3.3 Vegetasjonsskjerm f_V (felt GV1-2) 

Det skal plantes trær og vegetasjon som skjerming fra veg felt o_SV1 og parkeringsplasser i felt f_SPP1 og 
f_SPP2. 

 

4.3.4 Turdrag o_TD (felt GTD) 

Turdrag skal være offentlig og åpent for allmenn ferdsel. 

Innenfor området avsatt til turdrag kan det anlegges sti/gangveg.  

6 Bestemmelser til bestemmelsesområder  
 
6.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1 P-anlegg 1) 
Det tillates oppført parkeringsanlegg under terreng innenfor bestemmelsesområdet i felt BBB1, med 
nedkjøring som vist med pil på plankartet. 
Det tillates oppført etablert tekniske rom, sykkelparkering, boder o.l. under terreng. 
 

6.2 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #2 P-anlegg 2) 
Det tillates oppført parkeringsanlegg under terreng innenfor bestemmelsesområdet i felt BBB2, med 
nedkjøring som vist med pil på plankartet. 
Det tillates oppført etablert tekniske rom, sykkelparkering, boder o.l. under terreng. 

 

7. Rekkefølgebestemmelser  

7.1 Før rammetillatelse 
Før første rammetillatelse kan gis skal det foreligge: 

1. Utomhusplan for alle arealer innenfor planområdet, inkludert helhetlig plan for uteoppholdsarealer 
med lekearealer og grønnstruktur. 

2. Plan for overvannshåndtering for alle arealer innenfor planområdet. 
3. Belysningsplan for alle arealer innenfor planområdet. 
4. Plan for gjennomføring av teknisk infrastruktur for alle arealer innenfor planområdet. 
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a. Elektrisk 
b. Renovasjon 
c. Vann 
d. Avløp 
e. Brannvann 

 

7.2 Før rammetillatelse 
Før rammetillatelse i det enkelte delfelt kan gis skal det foreligge: 

1. Geoteknisk prosjektering og evt. supplerende grunnundersøkelser. 
2. Miljøtekniske grunnundersøkelser og evt. tilhørende godkjent tiltaksplan for håndtering av 

forurensede masser. 

 

7.3 Før igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse til bebyggelse i det enkelte delfelt kan gis skal det foreligge: 

1. Godkjent detaljplan for VA- og overvannsanlegg til delfeltet. 
2. Godkjent detaljplan for samferdselsanlegg (kjøreveg, gatetun, torg, gang- og sykkelveg, fortau og 

parkering) knyttet til delfeltet. 
3. Godkjent detaljplan for utomhus til delfeltet.  

 

7.4 Før bebyggelse tas i bruk 
Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til tiltak kan gis skal: 

1. Uteoppholdsarealer inkludert belysning for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjent 
utomhusplan. Dersom brukstillatelse blir gitt i vinterhalvåret skal uteoppholdsareal være ferdig 
opparbeidet og ferdigstilt i løpet av påfølgende sommerhalvår. 

2. Anlegg for VA og overvannshåndtering for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjente planer. 
3. Samferdselsanlegg for delfeltet være ferdig opparbeidet iht. godkjente planer. 

 

7.5 Krav til opparbeidelse av offentlig infrastruktur 

1. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til mer enn 70 boenheter i planområdet skal følgende være 
opparbeidet: 

▪ Utvidelse av Tajevegen og opparbeidelse av fortau langs Tajevegen (o_SV1 og o_SF1-
4 med nødvendige deler av o_SVG3). 

 

2. Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak i felt BKS1-4 skal følgende være opparbeidet eller sikret 
opparbeidet: 

▪ Eidskogvegen og parkering ved Holthallen (o_SV2 med nødvendige deler av o_SVG1-
2, o_SPA og o_SGS3). 

 

3. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest for tiltak i felt BKS5 skal følgende være 
opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

▪ Kvartalslekeplass 
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Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
 

ROS-analyse, dato 20.01.2022. 

Grunnundersøkelser O106, dato 04.05.2019. 

 


