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PLANBESTEMMELSER 
(pbl § 12-7) 

  

PLANENS INTENSJON 
 

Hensikten med planen er å legge til rette for kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og 

infrastruktur. Det skal bygges et nytt kontorbygg, og et eksisterende kontorbygg skal bygges på. Det skal 

sikres en vegetasjonsskjerm mot boligbebyggelse i sørvest.  

 

For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsen datert 15.04.2016. 

 

 

§ 1. FELLES BESTEMMELSER 
 

1.1 Illustrasjonsplan 

1.1.1 Illustrasjonsplan, sist revidert 15.04.2016, er bindende for avtrapping av byggehøyder i BK1 og at 

bygget skal ha oppdelte fløyer mot vest med uterom mellom fløyene. Mindre justeringen kan tillates. 

 

1.2 Byggegrenser 

1.2.1 Tiltak nevnt i Pbl § 29-4 b samt forstøtningsmurer og parkering kan plasseres nærmere nabogrensen 

enn regulerte byggegrenser. 

1.2.2 Parkeringsanlegg i BK1 kan plasseres utenfor regulerte byggegrenser. 

 

1.3 Avkjørsel 

1.3.1 Avkjørsler kan etableres med et mindre avvik fra de regulerte avkjørselspilene, for å sikre best mulig 

tilpassing til prosjektet. 

 

1.4 Terrengbehandling 

1.4.1 Ubebygde arealer skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. Større trær og annen naturlig 

vegetasjon bør bevares. 
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1.5 Arkitektur, estetikk og kvalitet 

1.5.1 Alle tiltak skal gis en god materialbruk og en utforming med høy arkitektonisk kvalitet. Det må 

redegjøres for bygningers plassering og utforming, slik at det kan oppnås god funksjonell og 

arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende omgivelser. Det skal tilstrebes bruk av tre 

som innslag i utforming av fasadene. 

 

 

§ 2.  UTFYLLENDE PLANER OG DOKUMENTASJON 
 

2.1 VA-rammeplan  

2.1.1 VA-rammeplan, utarbeidet av EFLA, datert mars 2015, er retningsgivende for den videre 

detaljprosjekteringen. 

 

2.2 Utomhusplan 

2.2.1 Det skal leveres en utomhusplan i forbindelse med søknad om rammetillatelse. 

2.2.2 Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 og skal gjøre greie for avkjørsler, eksisterende og 

framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murer, trapper, gjerder og 

uteoppholdsareal.  

 

2.3 Støy  

2.3.1 Eventuell refleksjonsstøy fra trafikk skal dokumenteres i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse. 

2.3.2 Tekniske installasjoner på byggene skal prosjekteres slik at støyforholdene blir lavest mulig og 

innenfor grenseverdiene i NS-8175. 

 

 

§ 3.  REKKEFØLGEKRAV 
 

3.1 Tiltak utenfor planområdet 

3.1.1 Før igangsettingstillatelse 

• Kryss Midtunheia - fv. 185 skal være ferdig opparbeidet i henhold til plan 18260000. 

Fortauene inngår som en del av opparbeidelsen av krysset. Før arbeid knyttet til fylkesvegen 

kan settes i gang, skal byggeplan være godkjent av Statens vegvesen og det må være inngått en 

gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshaver. 

 

3.2 Tiltak innenfor planområdet 

3.2.1 Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

• Privat veg (f_SKV2) og fortau (f_SF3, f_SF4 og f_SF5) skal være ferdig opparbeidet. 

• Snarvei mellom parkeringsplass og fortau langs Midtunhaugen (f_SGG) skal være etablert. 

• Renovasjonsløsning skal være etablert. 

• Det skal dokumenteres at innendørs støynivå er tilfredsstillende. 

• Eksisterende avkjørsler til Midtunhaugen skal stenges. 

• Fortau langs Midtunhaugen (o_SF1 og o_SF2) skal være opparbeidet. 

• Gang- og sykkelvei f_SGS1 skal være ferdig opparbeidet. 

• Gang- og sykkelvei f_SGS2 skal være asfaltert og stengt for gjennomkjøring. Før arbeid 

knyttet til fylkesvegen kan settes i gang, skal byggeplan være godkjent av Statens vegvesen og 

det må være inngått en gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshaver. 

• Det skal etableres en gruset gangvei mellom plangrensen i sørvest og næringsbebyggelsen. 

• Uteomhusarealene mellom fløyene skal i sørvest skal møbleres i henhold til utomhusplanen, 

jfr. § 2.2. 
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§ 4.  EIERFORM 
 

4.1 Offentlige arealformål 

4.1.1 Følgende arealer skal være offentlige: 

• Fortau: o_SF1 og o_SF2 

• Kjøreveg: o_SKV1 

 

4.2 Felles arealformål 

4.2.1 Følgende arealer skal være felles for BK1 og BK2: 

• Renovasjonsanlegg: f_BRE  

• Fortau: f_SF3-5 

• Gangveg/gangareal: f_SGG 

• Gang-/sykkelvei: f_SGS1 

• Kjøreveg: f_SKV2 

• Parkeringsplass: f_SPP 

• Annen veggrunn – grøntareal: f_SVG1-5 

 

4.2.2 Følgende arealer skal være felles for BK1, BK2, gnr. 43, bnr. 65 og gnr. 43, bnr. 26: 

• Gang-/sykkelveg: f_SGS2 

 

 

§ 5.   BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 (pbl § 12-5 nr.1) 

 

5.1 Grad av utnytting og byggehøyder 

5.1.1 Grad av utnytting innenfor planområdet skal ikke overstige 186 % BRA. I beregningsgrunnlaget 

inngår arealene for næringsbebyggelse og alle felles arealer, med unntak av f_SGS2. 

5.1.2 Innenfor BK1 tillates maks byggehøyde k+84,5, maks BRA = 295 %. 

5.1.3 Innenfor BK2 tillates maks byggehøyde k+85,0, maks BRA = 310%. 
 

5.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. 

5.2.1 Er areal for eneboligbebyggelse, og skal inngå i tilgrensende reguleringsplan 5730000. 

 

5.3 Kontor 

5.3.1 Innenfor BK1 kan det oppføres kontorbebyggelse. Inntil 600 m² lagerareal i tilknytning til 

kontorformålet tillates i underetasjene. Heishus og takoppbygg for ventilasjon kan være inntil 4 m 

høyere enn de angitte maksimumshøyder. Slike takoppbygg skal utgjøre maks 25 % av takflaten. 

Takoppbyggene skal gis en arkitektonisk utforming slik at de utgjør en helhetlig del av byggets 

takform. 

5.3.2 Innenfor BK1 kan det etableres parkering under grunnen. 

5.3.3 Det tillates etablert totalt 130 parkeringsplasser. 

5.3.4      Sykkelparkering og garderober for BK1-2 skal etableres i henholdt til kommuneplanens krav P1 for 

sykkel. Per 1000 m² kontor skal det etableres minimum 10 sykkelparkeringsplasser. Endelig 

plassering i nybygg BK1 avklares ved rammesøknad. 

5.3.5 Der hvor byggegrense ikke er markert går byggegrensen i formålsgrensen. 

5.3.6 BK1 og BK2 kan maksimalt bebygges med den grad av utnytting (%-BRA) og maksimal 

byggehøyde (k+) og maksimal mønehøyde (k+) som er angitt på plankartet. 

5.3.7 50 % av bilparkeringsplasser skal tilrettelegges med strømuttak. 
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5.4 Industri 

5.4.1 Er areal for industribebyggelse, og skal inngå i tilgrensende reguleringsplan 5730000. 

 

5.5 Renovasjonsanlegg 

5.5.1 Området f_BRE er område for avfallsløsning. 

 

 

§ 6.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 2) 
 

 

6.1 Kjøreveg 

6.1.1 o_SKV1 er eksisterende vei. 

6.1.2 f_SKV2 skal opparbeides med fast dekke. 

 

6.2 Fortau 

6.2.1 o_SF1-2 er eksisterende fortau som skal oppgraderes. 

6.2.2 f_SF3 kan delvis opparbeides som overkjørbart, jfr. illustrasjonsplan. 

6.2.3 f_SF5 kan gjøres overkjørbar i forbindelse med snuplass i enden av f_SKV2, jfr. illustrasjonsplan. 

 

6.3 Gang-/sykkelveg 

6.3.1 f_SGS1-2 skal opparbeides med fast dekke. 

6.3.2 Det tillates ikke nye avkjørsler til f_SGS2. 

6.3.3 Sperre mellom f_SGS1 og f_SGS2 skal være av en type som senker farten på syklister, samt hindrer 

kjøring med bil. 

 

6.4 Gangveg/gangareal 

6.4.1 f_SGG knytter sammen offentlig fortau langs Midtunhaugen og privat parkeringsplass f_SPP. 

 

6.5 Annen veggrunn – grøntareal 

6.5.1 Her kan det etableres grøfter, murer, og andre tiltak som er nødvendig for veganlegget. 

6.5.2 Innenfor f_SVG1 kan det etableres en frittstående nettstasjon. Denne må ha kjørbar adkomst, og 

ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra brennbare bygningsdeler. Nettstasjonen kan ikke plasseres i 

frisiktsone. 

6.5.3 Deler av f_SVG3 kan gjøres overkjørbar, jfr. illustrasjonsplan. 

 

6.6 Parkeringsplasser 

6.6.1 f_SPP skal benyttes til parkering for BK1-2. 

 

 

§ 7.  GRØNNSTRUKTUR 
  (pbl § 12-5 nr. 3) 

 

7.1 Naturområde – grønnstruktur 

7.1.2 Skal beholdes mest mulig naturlig. Mindre nødvendige tilpasninger til veganlegg og bebyggelse 

tillates. Det kan etableres gangforbindelser, inkludert trapper, i naturområdet med kontakt til 

kontorbyggets uteareal. 

 

 

§ 8.  HENSYNSSONER 
  (pbl § 12-6) 
 

8.1 Frisikt H140  
 (pbl § 11-8 a) 
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8.1.1 I frisiktsoner, skal det være frisikt i en høyde på 0,5 meter over tilgrensende veiers plan. 

 
 

 

§ 9.   BESTEMMELSESOMRÅDER 
  (kartforskriften) 
 

9.1  #1 

9.1.1 Her tillates det å bygge en kulvert under f_SKV2, som gir tilkomst til parkeringskjeller. 

Tilstrekkelig frihøyde i kulverten må sikres. 

 

9.2  #2 

9.2.1 Her tillates det å bygge en gangbro f_SKV2, som knytter de to næringsbyggene sammen. 

Tilstrekkelig frihøyde over kjørevei må sikres. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

VEDLEGG 

A. RETNINGSGIVENDE 

1. Diverse illustrasjoner, sist revidert 15.04.2016. 

2. VA-rammeplan, EFLA, datert mars 2015 


