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Innledning

Vi i NORDBOLIG ønsker at du som beboer vil trives med boligen din og 
med ute- og fellesområdene i lang tid. Vi har forsøkt å skape et godt og 

helhetlig bomiljø og håper at det også vil fortsette slik framover i tid. 

Som et hjelpemiddel til dette, for beboere og styre, har vi utviklet denne 
formingsveilederen. 

Formingsveilederen angir retningslinjer og vi håper den også kan være 
til inspirasjon for utforming av ute- og fellesarealene.

Vi ønsker lykke til!

Med vennlig hilsen

Hanne Marie Lium
Sivilarkitekt, NORDBOLIG
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1 - INTENSJON

Formingsveilederen skal hjelpe beboere og styre med å ivareta planens 
intensjoner i planlegging og utbygging, og sikre at feltets karakter og kvaliteter 
ivaretas under og etter ferdig utbygging.

Formingsveilederen er en utdyping av reguleringsbestemmelsene og skal 
brukes på hele feltet. 

Utearealer omkring boliger og fellesanlegg samt parkeringsareal skal 
ferdigstilles av boligkjøper eller utbygger så snart som mulig og senest 
sommersesongen etter ferdigstillelse av boligen. Hva som er utbyggers ansvar 
står i leveransebeskrivelsen.

Formingsveilederen er den del av vedtektene til sameiet.
 
Etter overtakelse er boligkjøper ansvarlig for at boligen og tilhørende 
utearealer vedlikeholdes og evt. endres i overensstemmelse med formingsvei-
lederen.
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2 - REGULERINGSPLAN

GENERELT

Tidsbegrenset rettsvirkning

Reguleringsplanen ble fremmet med bakgrunn i et privat reguleringsforslag etter PBL § 12-11. Er bygge- og anlegg-
stiltak som hjemles i planen ikke satt i gang senest 10 år etter vedtak av planen, kan tillatelse til gjennomføring av 
planen ikke gis uten nytt planvedtak, ref. PBL § 12-4.

§ 1 FELLES BESTEMMELSER

1.1 Planområdet
Høyeste tillatte utnytting er for hele planområdet 40% BYA.

1.2 Om 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 Hedmark fylkeskommune, kulturseksjonen, jf. lov kulturminner 8 annet ledd.

1.3 Grenseverdier for støy
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal gjelde. Grenser for tillatt støy er tilsvarende anbe-
falte verdier i tabell 2 i T- 1442.

1.4 Om universell utforming
Arealer for uteopphold og lek skal tilrettelegges med god tilgjengelighet etter prinsipp om universell utforming.

1.5 Byggegrenser
Byggegrenser skal være som vist på reguleringskart.
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2 - REGULERINGSPLAN

1.6 Byggegrense langs offentlig veg
Byggegrense langs Gartnervegen er satt til 15 meter fra senter veg. Byggegrense i Søster Borghilds veg er satt til 10 
meter fra senter veg. Boder kan oppføres med en minsteavstand på 8 meter fra senter veg og gjerde kan oppføres med 
en minsteavstand på 2 meter fra eiendomsgrense mot veg.

Carporter kan oppføres med en minsteavstand på 4 meter fra eiendomsgrense langs Søster Borghilds veg.

1.7 Krav til dokumentasjon
Senest ved søknad om igangsettingstillatelse, skal det leveres situasjonsplan/utomhusplan. For krav til innhold se §3.1

1.8 Om internveger
Internveger som skal kunne brukes av brann- og redningsvesen skal utformes etter Hedmarken brannvesens veileder 
«Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap».
 
§ 2 AREALFORMÅL

Området er regulert til følgende formål (jf. plan – og bygningslovens § 12- 5):

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112)
- Lekeplass (1610)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)
- Trafo (1510)

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1)

3.1. Utomhusplan/situasjonsplan
Sammen med søknad om tillatelse etter PBL §20-1 skal det legges fram en situasjonsplan som viser behandlingen av 
den ubebygde delen av tomta. Ved trinnvis utbygging skal det lages situasjonsplan for hele byggeområdet.

Planen skal vise:
- Utomhusplan 1:200 som viser planområdet og områder som kan sees i naturlig sammenheng.
- Plassering av bebyggelsen med høyde målsatt ved inngangspartier.
- Internt vegnett.
- Areal for parkering, inkludert parkering for bevegelseshemmede. Sykkelparkering skal også angis.
- Plassering av benker og belysning.
- Planter: art og plassering skal angis. Det skal ikke plantes pollenrike trær eller busker på fellesområdet.
- Utforming av leke- og aktivitetsområder skal vises. Faste installasjoner skal angis.
- Stigningsforhold på gangveger, eventuelle ledelinjer, adkomst fra parkering.
- Terrengplanering, forstøtningsmurer og gjerder med angitt høyde beskrives og vises.
- Overvannshåndtering og plass for renovasjon.
- Beregnet utendørs støynivå og evt. tiltak for å tilfredsstille anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442.   
 Støyskjermende tiltak som f.eks. gjerde kan plasseres i tomtegrense.

3.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK)
Innenfor BK tillates det oppført konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelse tillates oppført med maksimal mønehøyde 
8,5 meter og gesimshøyde 7,5 meter målt fra ferdig planert terreng ved hver sokkel/bunnplate. For boliger med takter-
rasse tillates gesimshøyden økt med 3m. Boliger langs Gartnervegen, syd i planområdet, kan ha takterrasse hvor inntil 
1/3 av takterrassen kan overbygges. Overbygg inkluderer trapp til takterrasse. Parkering kan være i carporter/ garasjer. 
Forstøtningsmurer og fylling/ skråning større enn 1,5m er ikke tillatt.
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2 - REGULERINGSPLAN

3.3 Ny boligbebyggelse

Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1, skal det fremlegges dokumentasjon som viser:
- bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, farge og materialbruk
- adkomst, biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av høyde og adkomst til bolig
- nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter.
- gjerder, forstøtningsmurer, eventuell støyskjerming.
- beregnet utendørs støynivå og evt. tiltak for å tilfredsstille anbefalte grenseverdier i T- 1442/2012
- profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng

3.4 Utforming og plassering av bebyggelse
- Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser.
- Boliger mot Gartnervegen kan bygges enten med flatt tak eller saltak.
 Øvrige boliger kan bygges med pulttak eller saltak.
- Det skal legges stor vekt på å gi bebyggelse og anlegg en funksjonell og estetisk god utforming, forankret i  
 dagens formspråk, teknologi og materialbruk.
- Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og ligge naturlig i landskapet.
- Bebyggelsen skal plasseres slik at den understreker og forsterker gateforløpet. Det skal tilstrebes en helhet i  
 bebyggelsen og omgivelsene.
- Tiltakshaver skal gjøre greie for de arkitektoniske og estetiske sider ved tiltaket ved søknad om tillatelse til  
 tiltak

3.5 Fellesareal/Lekeplass f_Lek
f_Lek er felles lekeområde for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Lekeplassen skal opparbeides med parkmessig 
god kvalitet og inneholde minimum sandkasse, lekeapparat og bord med benker.
Lekeplass med tilhørende sittegruppe skal være tilgjengelig for allmennheten. Lekeplass inklusive adkomst skal være 
universelt utformet. Det skal sikres plass til rullestol der det anlegges sittegrupper. Opparbeidelse av uteoppholdsareal 
(terrengforming, lekeutstyr, beplantning og møblering) skal gjennomføres i henhold til godkjent utomhusplan.

3.6 Parkering
For boliger regnes det 1,5 P-plasser pr boenhet. Minst 1 av 10 parkeringsplasser skal være for bevegelseshemmede. 
Sykkel- og bilparkering skal dimensjoneres slik at behovet for daglig bruk dekkes. Sykkelparkering skal anlegges nær 
inngang eller i fellesanlegg og fortrinnsvis være overdekket.

3.7 Felles avkjørsel og fellesområder
Felles adkomst, carporter/ gjesteparkeringsplasser skal opparbeides i takt med utbygging. Adkomst er vist med ad-
komstpiler.

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

4.1 Energianlegg/ trafo
Innenfor o_Trafo tillates det oppført trafo. Det skal være fritt, åpent areal 5 meter foran trafo, for parkering ved vedlike-
hold. Retning er angitt på plankart og illustrasjonsplan.
 
§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

5.1 Utomhusarealene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen og skal være ferdigstilt før søknad om ferdi-
gattest.

5.2 50% av f_Lek skal være ferdig opparbeidet ved søknad om midlertidig brukstillatelse, eller senest ved utgan-
gen av sommersesongen, etter at første midlertidige brukstillatelse er gitt. Resten av f_Lek fullføres senest når siste 
boenhet ferdigstilles. Det utstedes ikke ferdigattest før f_Lek er ferdig opparbeidet.

5.3 Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på lekeplassene skal være gjennomført senest ved utgangen av 
sommersesongen etter at midlertidig brukstillatelse er gitt.
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3 - PARKERING, CARPORT

Bilparkering
For å skape et bilfritt miljø, er det etablert et felles parkeringsanlegg ved inn-
kjørselen til boligområdet. 

All bilparkering skal foregå innenfor felles parkeringsanlegg.

Internvegene skal kun benyttes av biler i forbindelse med varelevering, flytting, 
utrykning etc. 

Parkering av bil foran boligene er ikke tillatt.

Sykkelparkering
Parkering av sykler tillates foran egen boenhet.
Integrert i det ene carportanlegget er det etablert en overbygd sykkelparke-
ringsplass. Denne er felles for boligsameiet og kan benyttes av alle.

Carport:
Hver boenhet disponerer en biloppstillingsplass i felles carportanlegg. 
Det tillates lagring av gjenstander som ikke får plass i sportsbod. F.eks. ved, 
kajakk og skiboks til bil.
Lagringen skal være ryddig og ikke til ulempe for andre.

Dersom det ønskes strøm til lading av EL-bil i carport, må kunde/ beboer selv 
bestille dette av elektroleverandør. Maks 16A kurs.
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4 - RENOVASJON, FELLES BOD, POST, BREDBÅND/ TV

Renovasjon:
Det er etablert moloksystem for håndtering av avfall fra samtlige boenheter i 
sameiet. 
Alle beholdere er plassert ved dobbel carportrekke.
Det er sortering av 5 ulike fraksjoner: plast-, glass/ metall-, rest-, plast- og 
bioavfall.

Det skal kun oppbevares avfall i molok, innenfor egen boenhet. Det er ikke 
tillatt å oppbevare avfall utenfor boenhet, i carport eller på felles uteoppholds-
arealer.

Felles bod:
Det er 1 felles bod på feltet. Den er plassert i tilknytning til felles uteplass, 
sentralt på feltet. Felles bod kan brukes til oppbevaring av gressklipper, diverse 
felles hageredskaper etc.

Post:
Postkasser for samtlige husstander er samlet og hengt på vegg i forbindelse 
med carportanlegg.
Alle postkassene skal være like i form og farge.

Bredbånd/ TV:
Alle bredbånd- og TV-tjenester skal leveres via kabel.
Leverandør: Eidsiva bredbånd.
For bindingstid se kontrakt.
Det er ikke tillatt med paraboler.
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5 - FARGER, MATERIALER

Takrenner, taknedløp: 
Ved boliger, carporter og boder: stål, pulverlakkert, farge: RAL 9006 
(Silvermetallic).

Ytterdører, boliger:
Dører i rekkehus, fire- og seksmannsboliger skal være slette, uten vindusfelt, 
type Swedoor Jeldwen Bering eller tilsvarende, farge hvit (NCS S 0502-Y).

Boder: 
Kledning: liggende dobbeltfals ny type19x148mm.
Farge:  Jotun brunsvart 734/ NCS S8501-G90Y
Dør:  Swedoor Jeldwen P1200 eller tilsvarende, farge hvit (NCS S 0502-Y)

Farge på boligene: 
Jotun brunsvart 734/ NCS S8501-G90Y
Vinduer utvendig: NCS S 0502Y
Vinduer innvendig: NCS S 0502Y

Sekundærelementer:
For å skape et helhetlig preg på feltet, oppfordres det til at skillevegger, 
plantekasser, espalier og andre sekundærelementer  i tre har samme farge 
som boligen, alternativt kan jordfarger eller fargen som er naturlig for treet 
benyttes. Det kan også benyttes royalimpregnert virke i fargene setersvart eller 
grå.

Bering

P-1200
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6 - BELYSNING

Lysarmatur montert på vegg, ved platting/ balkong/ utebod
På yttervegg på hageside, ved balkong og evt. ved utebod monteres 
lysmarmatur av typen Modena vegglampe ned GU10 svart. Anbefalt lyskilde er 
5W smd LED.

Ved inngangsparti
På boligen skal det kun benyttes utebelysning ved dører.
Belysning ved inngangspartiet er av typen Modena vegglampe GU10 svart 
inkludert husnummer. Anbefalt lyskilde er 5W smd LED

Gatebelysning/ belysning i hage, evt. bed
Til opplysning av gangsoner i fellesområder benyttes modell Stavanger fra 
Norlys. Armaturen er 95cm høy og er i antrasittgrå utførelse. 
Lysarmaturene på fellesarealer er koblet til felles måler

Modellen finnes også i modeller med andre mål (50 og 22cm) til belysning i 
hage og bed. Armaturene kan bestilles hos Moelven elektro AS.
De lavere armaturene under kan benyttes til belysning i hager/ ved inngangs-
parti eller eventuelt i blomsterbed.

H=50cm H=22cmH=95cm

Gatebelysning, parkarmatur
Til belysning langs adkomstveger/ fellesarealer benyttes modell Visby fra pro-
dusenten Nordlys. Fargen er antrasittgrå.
Lysarmaturene er koblet til felles måler.
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7 - PLATTING

Utforming:
Platting skal utføres liggende på bakken. For rekkehus skal plattingen ha en 
dybde på 3m og enten strekke seg i hele boenhetens bredde eller mindre. Det 
er ikke tillatt å sette opp gjerde mellom boenhetene. 

For firemannsboligene skal plattingene ha samme mål og plassering som på 
byggesakstegningene.

Plattingene kan oljes, beises eller gråne naturlig.

Se vedlegg for forslag til beplatning i tilknytning til platting.

Skjerming av uteplass
Ved behov for avgrensning/ skjerming oppfordres det til bruk av beplantning, 
f.eks. hekker, busker eller mindre trær.

Alternativt kan plantekasse benyttes.
Plantekassene kan settes på bakken foran eller oppå plattingen og bør ha 
samme farge som huset. 
De kan bygges i ulike størrelser, stå alene eller settes sammen i grupper.
De kan beplantes med pryd- eller nyttevekster, alt etter interesse.
Tegninger ligger vedlagt formingsveilederen. 

Skjermvegg
Ved ønske om oppføring av skjermvegg, skal tilsvarende skjermvegg 
som allerede er bygget på deler av feltet benyttes.
Tegninger ligger vedlagt formingsveilederen.
Skjermvegg oppføres i royalimpregnert virke i fargen setersvart.

For å pynte opp ved skjermveggen kan det plantes klatreplanter som f.eks. 
klatrevillvin, klematis etc.
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8 - BALKONG

Gress
Skjerming av innsyn på balkong kan løses med beplantning; enten i plantekas-
se eller i potter.
Plantekassen kan bygges med høyde på ca. 90 cm og beplantes med f.eks. 
prydgressarter med opprett vekst og en ønsket høyde.

Illustrasjon av gress (Calamagrostis Karl) som kan brukes for skjerming av 
platting og uteplass på balkong. 
 

Espalier
En fin måte å skjerme mot innsyn på er å bygge opp et espalier på innsiden av 
rekkverket, hvor klatreplanter som f.eks. villvin, humle eller klematis kan få 
klatre oppover. En slik løsning er både praktisk og dekorativ og utseendet vil 
endre seg med vekst og årstider. Det anbefales at espalierets treverk males i 
samme farge som bygningskroppen, slik at det blir en integrert del av boligen. 

Eksempel på bruk av esplalier med klatreplanter for skjerming mot innsyn. 
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9 - HAGE, BALKONG

Lagring
Lagring skal foregå enten innendørs, i boder eller carporter. Den ubebygde 
delen av tomten (f.eks. hage og på fellesarealer) tillates ikke benyttet til lagring.

Espalier
For å pynte opp litt på vegg kan det brukes espalier som klatreplanter kan feste 
seg til.
For at espalieret skal harmonere med vegg anbefales det å male/ beise den i 
lik farge som huset. Alternativt kan farge som er naturlig for treet benyttes.

Pallekarmer
En enkel måte å anlegge kjøkkenhage på er å skaffe pallekarmer fra f.eks. en 
byggeplass eller et hagesenter, fyll med jord og dyrk krydderuter, grønnsaker.
De kan males/ beises etter ønske eller bare få gråne naturlig.
Enkelt og dekorativt!

Forslag til beplantning i hager og på balkonger:
Det er mange måter å forholde seg til en hage på. Noen har hage som liden-
skap og elsker å stelle ute, mens andre vil ha hagen så lettstelt som mulig. 
Noen er mest glad i prydplanter, mens andre er mest opptatt av nyttevekster.
Vi har forsøkt å gi noen ideer til hvordan hagen eller balkongen kan opparbei-
des ut fra ulik interesse og behov.
Det er utarbeidet forslag til tre ulike typer hager: ”den lettstelte hagen”, ”pryd-
hagen” og ”nytteveksthagen”. 
Det er i tillegg laget to forslag til hvordan balkongene og hagene ved fire-
mannsboligene kan beplantes. Det er tatt hensyn til himmelretning, slik at 
planter som trives i skyggen er plassert ved inngangspartiene og mer varme-
kjære planter er plassert i hagene og på balkongene. Planer for dette ligger 
vedlagt formingsveilederen.
Vi håper det kan være til nytte og inspirasjon.
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10 - BEPLANTNING

Avgrensning av private hager og fellesarealer
For avgrensning av private hager, er det planet svartsurbær (aronia 
melanocarpa)

Svartsurbær er opprett med bred vekst. Bladene er i vekstsesongen mørke-
grønne og blanke, blomstene er hvite. Dersom buskene står solrikt vil de få 
flotte, sterke farger om høsten.
Den egner seg i buskgrupper som fri og klipt hekk, som lé og i skråninger. 
Det er ikke nødvendig å klippe hekken, men det kan gjøres dersom det er 
ønskelig. Busken blir da tettere og man får definert utbredelse og høyde etter 
eget ønske.Bærene er rike på antioksidanter og egner seg godt til safing og 
sylting.

Valg av planter
Det oppfordres til å bruke planter som har tilknytning til norsk flora og det 
frarådes bruk av svartelistede arter. 
Det kan plantes både pryd- og nyttevekster, busker og trær.

Se f.eks. Naturvernforbundets svarteliste med trygge alternative arter:
http://naturvernforbundet.no/miljovennlig_hverdag/unnga-svartelistede-plan-
ter-article33534-159.html

Forslag til litteratur:
Norsk hagetiend (utgitt av det Det Norske Hageselskap)
Hageselskapets sortliste
Blogg: Moseplassen
Blad: Trädgärd, Gardeners World, Gardens illustrated.

Planter
Det oppfordres til å bruke allergivennlige planter både på fellesarealer og i 
private hager.

I private hager oppfordres det til bruk av planter som har tilknytning til norsk 
flora og det frarådes bruk av svartelistede arter. Se f.eks. Naturvernforbundets 
svarteliste med trygge alternative arter.

Det er utarbeidet eksempler på ulike typer hager med forslag til beplantning. 
Disse er utarbeidet med bistand fra gartner med god kjennskap til hvilke arter 
som trives i området. Tegninger ligger vedagt.

Fellesarealer
Arter på fellesområder er: gress, rogn, spisslønn, parklind og svartsturbær.
Se FDV-perm for stell av plantene.
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RAMME BUNN, STENDERE SIDER:
Ramme: imp. 48x73mm
Stendere hjørner og midt: imp. 48x48mm

TERRASSEGULV
Imp. 28x120mm

KLEDNING
Dobbeltfals ny type eller 
dobbeltfals med spor: 19x148mm
Males med Jotun brunsvart 0734.
Alternativt kan royalimpregnert virke
i fargene setersort eller grå brukes 

Vinkelbeslag
i innvendige hjørner
Bedrer stabilitet

LxBxH= 
40x40x40

90x40x40 120x40x60 120x40x9060x40x40

Tegningen viser: 

Målestokk:

Tegnet av: 

Dato

Kontrollert av:

Rev. dato: 
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Tegning nr.: 

F:\BEIAS gruppen
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SJEKTER

\Form
ingsveileder\Illustrasjoner\Plantekasse.rvt

As indicated
A

29.09.16

PLANTEKASSE

01

Mål LxBxH: 120x40x40cm

20.06.16

HML

PLANTEKASSE 120x40x40cm
Brukes for skjerming mot innsyn, avgrensning av platting etc.
Kan brukes til både pryd- og nyttevekster. 
Kan settes på platting (f.eks. med  påmonterte hjul for enklere flytting) 
eller direkte på gresset.
Det bør brukes impregnert virke i ramme og gulv for å hindre råte.
Det anbefales å legge barkduk i bunnen av kassen og kle innsidene med
f.eks. dampsperre. Da hindres jord i å drysse ned og på platting og kledningen 
er mindre utsatt for fukt
Blomsterkassens dimensjoner kan endres etter behov 
og settes sammen i gruppe.

M=1:20

M=1:50

M=1:50
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3 - Katrehortensia
4 - Prydeple (Royalty)
5 - Praktgullbusk
6 - Kornell (Sibirica variegata)
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Bladlilje (hosta fortunai)
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2 - Humle, villvin
3 - Bjørkebladspirea
4 - Blågran (oldenburg)
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6 - Syrinhortensia (Limelight)
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