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SKÅRER SYD
BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLANEN
§1
Avgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 08.08.2013, sist
revidert 24.03.2014.
§2
Formål
Området reguleres til:
Område for bebyggelse og anlegg
• Bolig (felt C2, D2)
• Bolig/barnehage (felt D1a, D1b)
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat
tjenesteyting/bevertning (felt B1, B2 B3, B4)
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig/kontor/offentlig eller privat
tjenesteyting/bevertning (felt A, C1)
Område for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Kjørevei (kjørevei 1 - 8)
• Fortau
• gatetun
• annen veigrunn - grøntareal
• annen veigrunn (midtrabatt)
• torg (torg 1, torg 2 og torg 3)
• busslomme
• kjørevei/torg
Område for grøntstruktur
• park
Kombinerte formål for bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og infrastruktur
• bolig/avfallssug (felt BA)
§ 3 Fellesbestemmelser
3.1 Dokumentasjonskrav
I forbindelse med rammesøknad skal det godkjennes designmanual for hvert felt hvor det
redegjøres for hvordan formingsveileder sikres ivaretatt.
Områder regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal opparbeides i henhold til
byggeplan godkjent av ansvarlig myndighet.

Sammen med første rammesøknad skal det sendes inn en overordnet plan for organisering
av anleggstrafikk i anleggsperioden for hele planområdet. Planen skal godkjennes av
kommunen. I den grad kommunen finner det nødvendig, skal det også utarbeides mer
detaljert plan for hvert byggetrinn. Anleggstrafikk skal som hovedprinsipp adskilles fra
beboertrafikk og det skal legges vekt på å minimere ulemper for naboer i og ved
planområdet.
3.2 Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser og med de maksimale kotehøyder
som vist på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, er byggegrense lik formålsgrense. Det
skal skapes variasjon i fasadeliv og i høyder og det tillates etablert tårnmotiver innenfor de
høyder som angitt på plankart. Plasseringen av kotehøyder er veiledende og den endelige
plasseringen av disse avgjøres i forbindelse med rammesøknad.
Heishus og trapp for adkomst til takterrasse, samt tekniske installasjoner tillates etablert med
inntil 3 meter over maks kotehøyde. Denne typen oppbygg kan maksimalt utgjøre 15% av
takflaten. Oppbygg og tekniske installasjoner skal inngå i et helhetlig arkitektonisk uttrykk for
bebyggelsen.
Rekkverk for takterrasse tillates over maks kotehøyde forutsatt at dette trekkes minimum 1
meter tilbake eller tilsvarende rekkverkets høyde fra byggets hovedvolum.
Det tillates etablert vind- og solavskjermingstiltak på tak. Tiltakene kan maksimalt bygge 3,0
meter over maksimum tillatt høyde og skal trekkes tilsvarende høyden inn fra gesims.
Det skal etableres minimum én passasje som tillater adkomst for utrykningskjøretøy til alle
gårdsrom.
Balkonger, karnapper og andre mindre bygningselementer tillates kraget ut over
byggegrenser med en dybde på maksimalt 2 meter. Der elementer krager ut over offentlig
areal, må det sikres en fri høyde på minimum 4 meter fra bakkeplan/terreng.
Parkeringsanlegg tillates anlagt under tilgrensende trafikkarealer innen planområdet. Dette
forutsetter at volumer under terreng kan være i overenstemmelse med framføring av teknisk
infrastruktur og utforming av veianlegg.
Nedkastpunkter for avfallshåndtering samt mindre, åpne skur for sykkelparkering tillates
etablert utenfor byggegrenser.
I felt D1b tillates mindre boder for hensetting av barnevogner og annet nødvendig utstyr for
barnehagen etablert utenfor byggegrense.
3.3 Utnyttelse
Utnyttelsesgrad er angitt som maks % BYA på plankart. Areal under bakken/under gårdsrom
medregnes ikke i % BYA.
For felt D2 inngår felt BA i utnyttelsesgraden.
3.4 Bruk
I planområdet tillates inntil 3000m2 forretning.
Forretning tillates kun på bakkeplan mot Gamleveien, Losbyveien, gatetun, kjørevei 1,
kjørevei 2, torg 1, torg 2 og torg 3.

Bevertning, kontor og offentlig og privat tjenesteyting tillates kun på bakkeplan mot
Gamleveien, Losbyveien, gatetun, kjørevei 1, kjørevei 2, torg 1, torg 2 og torg 3.
I felt D1a skal det etableres barnehage, og felt D1b tillates også benyttet til barnehage.
Barnehagens uteareal skal være tilgjengelig for bruk av allmennheten utenom åpningstiden.
Det tillates en mindre parkeringsplass for barnehagen på bakken innenfor felt D1a og D1b.
I felt regulert til bolig/avfallssug kan det etableres sentralanlegg for avfallssug under terreng.
Terrenget skal opparbeides som og inngå i felles utearealer for felt D2 og BA.
Endelig grensesnitt mellom felt D2 og BA kan avgjøres ved rammesøknad for avfallssug.
I felt D2 tillates etablert forsamlingslokale.
Boligbebyggelsen skal ha et variert tilbud av leiligheter.
3.5 Utforming
Planområdet skal bestå av en helhetlig bebyggelse og utomhusanlegg med god og
gjennomført arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. Bygnings- og fasadematerialer skal
ha en karakter som er i overensstemmelse med funksjon og valgt formspråk, de skal være
av en slik kvalitet at bygningens uttrykk opprettholdes i bygningens forventede levetid.
Bebyggelsen skal utformes slik at det oppstår variasjon i høyder og i lange fasadeløp.
Svalganger tillates ikke ut mot offentlig rom og kun unntaksvis inn mot gårdsrom dersom det
kan dokumenteres løsninger som er en del av et helhetskonsept med høyt arkitektonisk nivå.
Bebyggelsens første etasjer mot offentlige arealer skal utformes slik at denne delen av
fasaden fremstår som en del av den øvrige delen av bygningens arkitektur. Det skal
tilstrebes å opprettholde kontakten mellom inne og ute der hvor det er full etasje.
Parkeringskjellere skal som hovedprinsipp ikke ligge i fasade mot offentlig areal. Der dette
likevel er nødvendig skal de delene av parkeringsanleggets vegger som blir synlig over
bakken utformes med tanke på å skape tiltalende oppholdskvaliteter på fortau og utearealer.
I felt A og felt C1 skal de etableres åpning i bebyggelsen for å sikre diagonal forbindelse
mellom planområdet og Gamleveien. Forbindelsen skal være allment tilgjengelig fra KV3 til
Gamleveien. Plassering av åpningene er vist med bestemmelsesgrense på plankartet.
Endelig utforming, som høyde og bredde, avgjøres ved rammesøknad.
I felt B3 skal det etableres åpning i bebyggelsen for å sikre forbindelse med Gamleveien.
Endelig plassering og utforming avgjøres ved rammesøknad.
Det skal etableres et fondmotiv som markerer Skårerslettas avslutning.
3.6 Uteoppholdsarealer
Alle boenheter skal ha tilgang til uteoppholdsarealer, enten på private
balkonger/terrasser/hager og fellesarealer i gårdsrom, mellom husene og/eller på
takterrasser.
Det skal opparbeides uteoppholdsarealer per boenhet etter følgende minimumsnorm:
A- og B-feltene: 18m2 felles + 7m2 privat
C- og D-feltene: 25 m2 felles + 5 m2 privat

Utomhusarealet skal opparbeides med flater som tillater opphold og lek. Der det er
parkeringskjeller under terreng må det sikres tilstrekkelig vegetasjonsdekke så det kan
plantes busker og lavere trær.
På takterrasser skal det etableres plantekasser for vegetasjon for å bidra til grønnere tak.
Gårdsrom innen felt B3 skal opparbeides som et helhetlig sammenhengende gårdsrom.
Terrenget skal innenfor bestemmelsesgrensen bearbeides slik at øvre del av gårdsrommet
inngår som en naturlig del av utomhusarealene.
Uteoppholdsarealene i feltene D1a og D1b skal vurderes sammen.
Uteoppholdsarealet i feltene D2 og BA skal vurderes sammen.
3.7 Atkomst og parkering
Parkering skal løses på egen tomt i parkeringsanlegg under terreng. Atkomst til parkering
vises med piler på plankartet. Plassering av atkomstpiler er veiledende og endelig plassering
av disse avgjøres i forbindelse med rammesøknad for det enkelte felt. En av adkomstpilene
fra kjørevei 2 til B3 gjelder også for næringsarealer.
Nedkjøringsramper til parkeringsanlegg bør som hovedregel integreres i bebyggelsen og
anlegges innenfor byggegrenser. Dersom nedkjøringer anlegges inn i gårdsrom skal denne
overbygges og tilrettelegges for opphold på tak.
Det tillates etablert parkeringsplasser på gateplan langs gatene med felt kjørevei 1, kjørevei
2, kjørevei 3 og kjørevei 4.
For hvert enkelt delfelt skal det totalt sett etableres parkering for bil tilsvarende 1,25 plasser
pr boenhet, inkludert gjesteparkering.
Det skal etableres to sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Ca 50% av plassene skal
etableres i kjeller eller i overdekkede stativer på terreng.
Det skal etableres 40 p-plasser i kjeller i felt B3 øremerket for forretning.
Det tillates etablert maks 0,7 plasser pr 100 m2 tjenesteyting (offentlig og privat) og 0,7
plasser pr 100 m2 kontor.
Det skal etableres 10 oppstillingsplasser for sykkel pr 1000 m2
kontor/tjenesteyting/forretning.
5% av det totale antall parkeringsplasser skal dimensjoneres for bevegelseshemmede.
Varelevering tillates fra tverrgatene felt kjørevei 1, kjørevei 2, kjørevei 3 og kjørevei 4 samt
fra gatetun og torg. Varemottak skal skjermes for innsyn med port i fasade.
Minimum 60 % av all parkering i planområdet skal ha adkomst fra kjørevei 5 når området er
ferdig bygget ut.
§ 4 Plan for utomhusområder
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan for det enkelte
felt, med detaljering for det aktuelle byggetrinnet.

Utomhusplan skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng, stigningsforhold,
internveier, beplantning og vegetasjon, inkludert verdifull vegetasjon som skal bevares,
arealer for opphold og lek, parkering, møblering, belysning, forstøtningsmurer, materialbruk,
gjerder, boder, renovasjon og ev. trafostasjoner.
Uteoppholdsarealer for hvert enkelt byggetrinn skal være ferdig opparbeidet i henhold til
godkjent plan for utomhusanlegg før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis. Dersom
årstiden vanskeliggjør dette kan tidsbegrenset midlertidig brukstillatelse gis.
Krav om utomhusplan gjelder også for torg, gatetun og park.
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Torg 1 skal gis en urban utforming med innslag av trær og vegetasjon.
Det tillates etablert uteservering på torg og gatetun dersom dette er tilknyttet
bevertningssteder i tilstøtende bebyggelse.
Kjørevei/torg skal underordnes torget/gatetunets materialbruk og ha fartsdempende virkning.
Alle samferdselsanlegg med tilhørende tiltak skal utformes med materialer av god kvalitet og
gis en god estetisk utforming. Gaterommene skal ha klare urbane kvaliteter og skal gis
særpreg og identitet ved bruk av beplantning, belysning og møblering. Torg og gatetun skal
også inneholde kunstneriske elementer.
Ved etablering av en 4. arm i rundkjøringen Skårersletta/Gamleveien må byggeplan for
rundkjøringen godkjennes av Statens Vegvesen. Adkomst fra parkeringskjeller til rundkjøring
må ha trafikkøy i midten for å skille kjøreretningene. Rundkjøringen må være ferdig
opparbeidet i henhold til byggeplan før det gis igangsettingstillatelse for tiltak som betinger
adkomst fra rundkjøringen.
Byggeplan for gang/sykkelvegen langs fv.353 Gamleveien/Losbyveien skal godkjennes av
Statens vegvesen. Byggeplanen må være godkjent og det må være inngått en
gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og utbygger som regulerer gjennomføringen
av anlegget, og utbygger må ha stilt nødvendige økonomiske garantier før det blir gitt
igangsettingstillatelse innenfor område B3.
Byggeplan for adkomster ut i Losbyveien må godkjennes av Statens Vegvesen. Adkomstene
må være ferdig opparbeidet i henhold til byggeplan før det gis igangsettingstillatelse for tiltak
som skal ha adkomst fra Losbyveien.
§6 Grøntstruktur (park)
Parkarealer skal opparbeides slik at de tilrettelegges for lek og rekreasjon.
Parkanlegg med tilhørende tiltak skal utformes med materialer av god kvalitet og gis en god
estetisk utforming. Parkområdet skal gis særpreg og identitet ved bruk av beplantning,
belysning og møblering og kunstneriske elementer.
§7
Støy
For utendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging” (T-1442/2012), tabell 3 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som
erstatter disse, gjeldende.

For innendørs støynivå gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging” (T-1442/2012), punkt 3.3, 4. ledd, punktum 1, eller senere vedtatte
forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.
I byggetiden gjøres Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging” (T-1442/2012), kapittel 4, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer
som erstatter disse, gjeldende.
Eventuelle støybeskyttelsestiltak for det enkelte byggetrinn skal være ferdigstilt før midlertidig
brukstillatelse/ ferdigattest gis.
Det tillates etablert midlertidige støyskjermingstiltak dersom det oppstår behov for dette ved
etappevis utbygging. Midlertidige støyskjermingstiltak skal ha en god estetisk utforming i
forhold til sin funksjon og tidshorisont.
For støyutsatte hjørneleiligheter hvor det ikke lar seg gjøre å lage funksjonelle
gjennomgående leiligheter, må det etableres innglasset balkong eller tilsvarende løsninger
for å sikre tilfredsstillende støyforhold til soverom.
§ 8 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering og godkjennes av
kommunen. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann
og drensvann, ved søknad om rammetillatelse.
§ 9 Rekkefølgebestemmelser
Fortau langs Tunveien skal ferdigstilles senest i forbindelse med tilstøtende boligbebyggelse.
Ved trinnvis utbygging av fortau skal opparbeidede parseller på hensiktsmessig måte gis
midlertidig tilkobling til eksisterende gang-/sykkelveinett.
Brukstillatelse for bolig kan ikke gis før det er etablert tilstrekkelig kapasitet for slokkevann.
Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse med adkomst fra tverrgatene
kjørevei 1, kjørevei 2, kjørevei 3 og kjørevei 4 skal den aktuelle veien ferdigstilles fram til det
aktuelle byggetrinnets avslutning. Unntak for dette gis for fortau på motsatt side inntil veien
får tosidig bebyggelse.
Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse i felt D2 og/eller felt BA, skal
Bergerveien med fortau ferdigstilles og flytting av gangfelt over Losbyveien ved Bergerveien,
være gjennomført.
Planområdet skal betjenes av avfallssuganlegg. Inntil avfallsuganlegget er etablert må det
legges til rette for midlertidige løsninger som ikke er unødvendig plasskrevende eller
sjenerende. Midlertidige avfallsløsninger skal godkjennes av kommunen i forbindelse med
rammesøknad/utomhusplan.
Samtidig som det sendes inn rammesøknad for første byggetrinn i feltene D1a, D1b og/eller
D2 skal det sendes inn rammesøknad for park. Parken skal være ferdig opparbeidet før det
kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for første byggetrinn i disse feltene.
Samtidig som det sendes inn rammesøknad for byggetrinn i feltene B2 og/eller B4 som
grenser til torg 1 skal det sendes inn rammesøknad for torg 1. Torget skal være ferdig

opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for første byggetrinn i disse
feltene.
Samtidig som det sendes inn rammesøknad for tilgrensende bebyggelse i felt B1 og/eller B3
skal det sendes inn rammesøknad for gatetun. Gatetun skal være ferdig opparbeidet i
minimum halv bredde før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tilgrensende
bebyggelse på en side. Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelse på
motsatt side, skal gatetun være ferdigstilt i endelig form.
Samtidig som det sendes inn rammesøknad for tilgrensende bebyggelse i felt B1 og/eller B3
skal det sendes inn rammesøknad for torg 2 og torg 3. Torgene skal være ferdig opparbeidet
før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tilgrensende bebyggelse.

