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1. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål iht. plan- og bygningsloven av 27.08.2008  § 12-5: 

1.1 Bebyggelse og anlegg 

 - Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

 - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2) 

- Boligbebyggelse (B) 

 - Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

 - Barnehage (BBH) 

 - Undervisning (BU 1 - 4) 

- Idrettsanlegg (BIA) 

- Andre typer bebyggelse og anlegg, energianlegg  

- Lekeplass (BLK) 

1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg (SV1 - SV5) 

- Kjøreveg (SKV) 

- Fortau (SF) 

- Gang-/sykkelveg (SGS 1 - 3) 

- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Kollektivholdeplass (SKH) 

1.3 Grønnstruktur 
- Naturområde (GN1 - 2) 

1.4 Landbruks- og friluftsformål 

- Landbruksformål (LL1) 

1.5 Hensynssoner 

- Faresone – ras og skredfare (H310) 

- Bevaring kulturmiljø (H570_1 - H570_6) 

- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1, H730_2) 

 

1.6 Bestemmelsesområder 

- Konsesjonsområde for fjernvarme 

- Arkeologiske kulturminner 
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2. FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Krav om detaljregulering 

Før det gis tillatelse etter pbl § 20-1 til utbygging av område B, BKS1, BKS2, BFS, BOP, 

BU1-4, BBH og BIA skal det utarbeides og godkjennes detaljreguleringsplan for feltene i 

hht plan- og bygningslovens kap 12 med forskrifter. I detaljreguleringsplanene skal 

områdestabilitet avklares. Detaljreguleringsplanene skal som minimum inkludere et helt 

felt og nødvendig tilgrensende infrastruktur, inkludert plan for vann- og avløp.  

  

2.2 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. Det er viktig at også de som 

utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal 

straks sendes arkeologisk feltenhet ved Akershus fylkeskommune, jf. Lov om 

kulturminner § 8, annet ledd. 

2.3 Overvann 

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 

tiltak. Ved detaljregulering skal det skal det redegjøres for behandling av overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann.  

Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke overstiger 

ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir fordrøyd. For 

flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveger innenfor planområdet. 
Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede stoffer.  

2.4 Renovasjon 

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til 

renovasjonsforskriften for kommunen, med trafikksikre løsninger for henting av 

returavfall. Ved detaljregulering av boligområder skal det settes av plass til nedgravde 

felles avfallsbeholdere. 

 

2.5 Estetikk 

Ved alle søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven skal det inngå en redegjørelse 

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

tiltakets fjernvirkning. Det skal tas særlige hensyn til kulturlandskapet og 

bevaringsverdig bebyggelse. Ved utforming av detaljreguleringsplaner for boligområdene 

skal det gis bestemmelser om utforming av ny bebyggelse, herunder estetiske krav.  

 

2.6 Byggegrenser 

Hvor ikke annet er vist på plankartet er byggegrense mot kommunal veg 20 m fra senter 

veg. Øvrige byggegrenser er 4 m fra formålsgrense. 

 

2.7 Lekeplasser og uteoppholdsareal 

Nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m² skal avsettes i alle områder hvor det 

etableres 5 eller flere boenheter. Maksimalt 30 boenheter kan være felles om lekeplassen 

som minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke. 

Nærlekeplassen bør ligge innen 100 meter gangavstand fra boenhetene.  

Leke- og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA).  

Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning, 

sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Minst 50% av leke- og uteoppholdsarealet 
skal ligge i sol klokken 12 ved vårjevndøgn. 
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Lekeplassene skal planlegges samtidig med den øvrige utbyggingen og opparbeides og 

ferdigstilles før den første boenheten tas i bruk.  

 

Bestemmelsene er hentet fra kommuneplanens bestemmelser §6 Leke- ute- og 

oppholdsplasser. Øvrige bestemmelser under §6 gjelder ved detaljregulering, og ved 

endring av kommuneplanen skal det planlegges i henhold til de enhver tids gjeldende 

kommuneplanbestemmelser.  

 

 

2.8 Parkering 

Følgende krav til parkering skal legges til grunn for ny bebyggelse innenfor planområdet: 

Formål Kategori Bil Sykkel Beregningsgrunnlag 
Frittliggende 
småhusbebyggelse 

Ene-/tomannsboliger 2 
 

2 
 

Pr. boenhet 

Konsentrert småhusbebyggelse Rekkehus ≥3 rom 
Rekkehus ≤2 rom 

2 
1,5 

2 
2 

Pr. boenhet 

Blokkbebyggelse ≥3 rom 
≤2 rom 

1,5 
1 

2 
1,5 

Pr. boenhet 

Barnehage Barnehage 3 2 Pr. 100 m² gulvareal 

Idrettsanlegg/undervisning/ 
Offentlig/privat tjenesteyting 

Skoler, idrettsanlegg 
mm. 

1 4 Pr. 100 m² gulvareal 

 

Bestemmelsene er hentet fra kommuneplanens bestemmelser §8 Parkering, og ved 

endring av kommuneplanen skal det planlegges i henhold til de enhver tids gjeldende 

kommuneplanbestemmelser.  

 

2.9 Støy 

Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

Arealplanleggingen, T-1442/2016, skal legges til grunn ved detaljregulering. 

Detaljreguleringsplanene må stille krav i forhold til både i anleggs- og driftsfasen, samt 

stille krav om at før igangsettingstillatelse gis, skal det dokumenteres at innendørs- og 

utendørs ekvivalent støynivåer på oppholdsarealer tilfredsstiller Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i Arealplanleggingen, T-1442/2016. 

2.10 Adkomst 

Hvor adkomst er vist med pil på plankartet gjelder dette for eiendommen. Nøyaktig 

plassering av adkomst bestemmes i forbindelse med detaljregulering. 

 

2.11 Anleggsfasen 

Detaljreguleringsplanene må stille krav om plan for anleggsfasen. Anleggsplan skal vise 

plassering av riggområder, midlertidige massedeponier, brakker med adkomst og 

parkering samt lagerplasser. Anlegg skal sikres mot at uvedkommende kommer inn på 

anleggsområdet. Detaljreguleringsplanen skal redegjøre for sikkerhet rundt 

anleggstranporten generelt og langs skolevegene spesielt.  

2.12 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal 

Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en 

plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk. Planen skal 

minimum:  

- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at 

disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre 

steder i kommunen. 

- Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir 

tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.  
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2.13 Nærmere undersøkelser  

I forbindelse med detaljregulering av de enkelte feltene skal det gjennomføres 

geotekniske undersøkelser med tanke jordflytting, fundamentering og stabilitet, inkludert 

vegfyllinger. Det må utarbeides en geoteknisk rapport for de områder som skal 

bebygges. Alle arbeider i området bør detaljprosjekteres i samråd med geoteknisk 

sakkyndig. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende 

sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må fremkomme hva den beregnede 

områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. 

Risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen dokumenteres. Sikkerhetsnivået er 

angitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. 

 

2.14 Krav til illustrasjonsplan 

Ved detaljregulering skal det utarbeides en illustrasjonsplan for hele feltet detaljplanen 

regulerer. Illustrasjonsplanen skal ha minimum målestokk 1:500 og vise:  

- Bebyggelsens plassering.  

- Atkomst til bebyggelsen og internt kjøremønster med snuplasser.  

- Parkering. 

- Busstopp ved skoler. 

- Hente/bringeområde ved skoler og barnehager. 

- Utforming av uteområder med detaljert høydesetting, angivelse av 

høybrekk/lavbrekk, overvannshåndtering, materialbruk, utforming av lekeplass, 

gangareal og grøntanlegg, eventuelle forstøtningsmurer og gjerder.  

- Eksisterende og ny vegetasjon. 

- Renovasjonsløsninger.  

- For område BU3 skal det vises muligheter for å dyrke deler av arealet frem til 

siste byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. 

 
3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Vann og avløp 

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse i ett trinn til bygg innenfor feltene 

BU1 - 4 før vann- og avløpsnett er prosjektert og godkjent av kommunen frem til 

tilknytningspunkt med nok kapasitet. Det skal dokumenteres at det er nok slokkevann 
innenfor det enkelte felt. 

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i byggeområdene før vann- 
og avløpsnett er opparbeidet i henhold til godkjent plan. 

3.2 Veg 

Gang/sykkelveg (SGS 1) langs Tynsåkvegen skal være opparbeidet i henhold til 

kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan før det kan gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest til bygg på felt BU3. 

Ved detaljregulering av felt B skal det prosjekteres en gang/sykkelveg fra Vilbergvegen 

til Sundgata. Gang/sykkelvegen skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest i byggeområdet. 

Ved detaljregulering av felt BU3 eller B, avhengig av det felt som detaljreguleres først i 

tid, skal det gjennomføres en trafikkanalyse for Vilbergområdet som viser anbefalt 

løsning og utforming av krysset Tynsåkvegen/Sundgata og krysset Kastellvegen/Nedre 

Vilberg veg. Det skal også utarbeides detaljreguleringsplaner for disse kryssene med 

tilhørende vegsystem. Krysset mellom Sundgata, Tynsåkvegen, Prost Krags veg og 

Kastellvegen skal være utbedret i henhold til detaljreguleringsplan, eller være sikret 

utbedret gjennom en utbyggingsavtale eller tilsvarende, senest før tillatelse til tiltak blir 

gitt for felt B. Byggeplan skal forelegges vegmyndigheten for godkjenning. 
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3.3 Lekeplass 

Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse til bygg innenfor felt B før lekeplass på felt 
BLK er opparbeidet i henhold til utomhusplan godkjent av kommunen. 

Beplantning og utstyr skal vises på utomhusplan som godkjennes samtidig med 

rammesøknad for boligene på felt B og ferdigstilles samtidig med de første boligene. 

 

 
4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl.  12-5, 2. nr. 1) 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

4.1.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres frittliggende ene- og tomannsboliger med tilhørende anlegg. 

 

4.1.2 Utnyttelse 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=20 % inkl. garasje og parkering.  

 

Det skal på egen tomt avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minimum 300 m² for 

frittliggende eneboliger, og minimum 150 m² pr. boenhet for frittliggende 

tomannsboliger. Parkeringsareal og areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i 

uteoppholdsarealet. 

 

Dersom ikke garasje bygges samtidig som bolig, skal det avsettes 40 m² BYA til senere 

oppføring av garasje. 

4.2 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2) 

4.2.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus, 

tomannsboliger, kjedeboliger og leilighetsbygg. 

 

4.2.2 Utnyttelse og høyde 

Tillatt ny bebyggelse skal ikke overskride % BYA=30 % inkl. garasje og parkering. 

Parkering under terreng medtas ikke i %BYA.  

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

 

Det skal avsettes minimum 150 m² brukbart uteoppholdsareal per boenhet. 

Parkeringsareal, overdekte terrasser og areal brattere enn 1:3 og parkeringsareal skal 

ikke regnes som en del av uteoppholdsarealet.  

 

Dersom ikke garasje bygges samtidig som bolig, skal det avsettes 40 m² BYA til senere 

oppføring av garasje.  

 

4.2.3 Felles leke- og ute oppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 50 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet, inkludert 
nærlekeplasser. 

4.3 Boligbebyggelse (B) 

4.3.1 Type bebyggelse 
I området skal det oppføres boliger med parkering under terreng. 

Maksimal byggehøyde på bygning er 18 meter over gjennomsnittlig planert terreng, 
dette inkluderer tekniske rom over tak. 

4.3.2 Utforming 

Bebyggelsen bør følge terrengets form slik at den understreker landskapets koller og 
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nivåer sett på avstand. Silhuettvirking fra motsatt side av Vorma og tilknytning til 

bebyggelsen i nærområdet må utredes i forbindelse med detaljregulering av feltet.  

 

4.3.3 Parkering 

Parkering skal løses under terreng, gjesteplasser (inntil 10% av totalt antall p-plasser) 

tillates på terreng. Det skal i tillegg etableres plasser for sykkel under tak i nærheten av 
inngang. 

4.3.4 Felles leke- og ute oppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 50 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet, inkludert 

nærlekeplasser.  

4.3.5 Gangveg 

Ved detaljregulering av felt B skal det reguleres og prosjekteres en gangveg fra 
Vilbergvegen til Tynsåkvegen, denne skal være åpen for alminnelig ferdsel.  

4.4 Lekeplass/parkområde (BLK) 

Området skal fungere som kvartals-/områdelekeplass for feltene B og BKS. Lekeplassen 

skal være åpen og tilgjengelig for alle. 

 

Området skal, så langt det er mulig, være universelt utformet og legge til rette for lek for 

barn og unge i ulike aldersgrupper. Hele området skal opparbeides med nødvendig 

planering og beplanting i henhold til plan godkjent av kommunen. Arealer som ikke 

tilrettelegges for ball-lek eller med lekeplassutstyr skal istandsettes og skjøttes på en 

parkmessig måte. 

 

4.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

4.5.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller privat 

tjenesteyting. 

 

4.5.2 Utnyttelse og høyder 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=35 % inkl. parkering.  

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

4.6 Barnehage (BBH) 

4.6.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller privat 

tjenesteyting. 

 

4.6.2 Utnyttelse og høyder 

Tillat bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkl. parkering.  

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 7 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

4.7 Idrettsanlegg (BIA) 

4.7.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres bygg og anlegg for idrett. 

 

4.7.2 Utnyttelse og høyder 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=15 % inkl. parkering.  

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 14 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
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4.8 Undervisning (BU 1 og 2) 

4.8.1 Type bebyggelse 

I områdene kan det oppføres bygg for undervisning, idrettsanlegg og offentlig 

tjenesteyting. 

 

4.8.2 Trafikkareal 

Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det 

skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn– og unges 

gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg. 

 

4.8.3 Utforming 

Bebyggelsen skal søkes utført med en form, dimensjon og farge som harmonerer med 

eksisterende bygningsanlegg.  

 

4.1.2 Utnyttelse og høyde 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkludert parkering.  

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 14 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Bygninger som i hovedsak skal benyttes til teoretiske fag skal legges i felt BU1 (vest for 

Hagalykkja) og tillates oppført med inntil 3.000 m² bruksareal BRA, mens bygninger som 

i hovedsak skal romme praktiske fag kan legges i felt BU2 (øst for Hagalykkja) og 

oppføres med inntil 5.000 m² BRA. 

 

4.9 Undervisning (BU3) 

4.9.1 Type bebyggelse 

I området kan det oppføres bygg for undervisning, idrettsanlegg og offentlig 

tjenesteyting. 

 

4.9.2 Trafikkareal 

Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det 

skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn– og unges 

gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg. 

 

4.9.3 Utnyttelse og høyder 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkl. parkering. 

 

Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 14 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ingen 

del av bygget skal overstige kote +188. 

 

4.9.4 Utforming 

Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan. 

 

4.10 Undervisning (BU4) 

4.10.1 Type bebyggelse 

I områdene kan det oppføres bygg for undervisning, idrettsanlegg og offentlig 

tjenesteyting. 

 

4.10.2 Trafikkareal 

Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det 

skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn– og unges 

gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg. 

 

4.10.3 Utnyttelse og høyder 

Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkl. parkering.  
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Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 17 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ingen 

del av bygget skal overstige kote +175. 

4.11 Andre typer bebyggelse og anlegg, energianlegg 
Innenfor området kan det oppføres nettstasjon. 

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

5.1 Kjøreveg, Fortau, Gang-/sykkelveg, kollektivholdeplass 

Trafikkområdene skal opparbeides som vist i planen. Vegene med kollektivholdeplasser, 

gang- og sykkelveg/fortau skal opparbeides etter byggeplan godkjent av kommunen. 

 

5.2 Veg, fellesavkjørsler (SV1_f – SV5_f) 

Felles avkjørsler skal være felles for de tilstøtende eiendommene som har adkomst fra 

disse.  

 

 

6. GRØNNSTRUKTUR (pbl.  12-5, nr. 3) 

 

6.1 Naturområde (GN1 og GN2) 

Innenfor områdene tillates mindre konstruksjoner knyttet til områdenes bruk som 

uteområder for nærliggende skoler. Eksisterende vegetasjon skal bevares av hensyn til 

naturmangfold og grunnstabilitet, men det er tillatt med en tilbakeføring av tidligere 
beitemark til eng/gress.  

 

7. HENSYNSSONER (pbl.  12-6) 

7.1 Faresone 

H310 Ras- og skredfare. Innenfor området kan det ikke utføres noen form for bygg-, 

anleggs- eller gartnerarbeid uten at dette på forhånd er vurdert og godkjent av 

geoteknisk rådgiver. 

 

7.2 Sone med angitte særlige hensyn 
H570_1, H570_2, H570_3, H570_4, H570_5 Bevaring kulturmiljø  

Innenfor hensynssonene tillates bygning ombygd eller modernisert under forutsetning av 

at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til et mer opprinnelig utseende. 

Bygningene skal holdes i en slik stand at verneverdiene ikke settes i fare eller virker 

skjemmende. Før kommunen gir tillatelse til eksteriørendringer eller større tiltak skal 

fylkeskommunen få tilsendt saken og gis mulighet til å uttale seg. Eksisterende terreng, 

hage og vegetasjon av betydning for kulturmiljøet skal søkes bevart.  

Boligene kan ikke rives.  

For sone H570_5 skal det plantes nye trær i trerekka øst langs vegen dersom gamle trær 

må tas ut. 

 

H570_6 Bevaring kulturmiljø 

Innenfor hensynssonen er nybygg og terrengtiltak ikke tillatt. Alminnelig 

vegetasjonspleie kan gjennomføres. Kulturminnemyndigheten kan godkjenne andre, 

mindre tiltak i hensynssonen. 

 

7.3 Båndleggingssoner 

H730_1 og H730_2 Båndlegging etter lov om kulturminner 

På kartet er det avmerket gravhauger innenfor hensynssonene H730_1 og H730_2. 

Gravhaugene er automatisk fredede kulturminner og inngrep i området innenfor 

hensynssonene er ikke tillatt. 



 

Rplan 023726200 

 

 

8. BESTEMMELSESOMRÅDER 

8.1 Konsesjonsområde for fjernvarme 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal nye byggverk tilknyttes 

fjernvarmeanlegget når oppvarmet bruksareal er over 300 m2 eller ved hovedombygging 

der oppvarmet bruksareal er over 300 m2. Der det innenfor planområde for feltutbygging 

oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 300 m2 vil hver av disse 

bygningene være tilknytningspliktige. 

8.2 Arkeologiske kulturminner 

Området er frigitt for tiltak etter plan av Akershus fylkeskommune, 24.2.2017. 

Tilstrekkelig dokumentasjon er gjennomført ved registrering. 

 

 

 


