
  Side 1 av 2 

PLANNR 2020-1 
BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

GRØNLIA BARNEHAGE - OFFENTLIG 

 

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

1.1. Barnehage 

1.1.1. Utnyttelse 

Bebygd areal (BYA) og max kotehøyde er vist på plankartet.  

1.1.2. Plassering 
Utenfor byggegrensene tillates det inntil 150 m2 BRA utvendige boder og skur. 

1.1.3. Utforming 
Bebyggelsen skal oppføres med saltak. 

Planområdet skal utvikles med god og gjennomført arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. 
Bygnings- og fasadematerialer skal være av høy kvalitet. Tiltak skal utformes bevisst i forhold til 
omkringliggende bebyggelse, og slik at gode overganger til eksisterende bebyggelse og terreng 
ivaretas. 
 
Avbøtende tiltak mot støy skal utformes slik at de er arkitektonisk godt integrert i bebyggelsen. 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes en redegjørelse som viser farge og 
materialbruk. 

1.1.4. Krav til utearealer  
Barnehagens utearealer skal utformes med varierte overflater i naturlige materialer. Det skal være 
direkte tilgang til friområdet i øst fra utearealene. Trærne langs Fredlyveien og Midtveien skal 
søkes bevart. 

1.1.5. Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:500 for 
hele planområdet. Planen skal vise eksisterende og fremtidig terreng og vegetasjon, utforming og 
materialbruk i leke- og oppholdsarealer, lekeapparater, gjerder, levegger, støttemurer, gangareal, 
manøvreringsareal, parkeringsareal for bil og sykkel, adkomst og oppstillingsplass for 
utrykningskjøretøy, renovasjonsløsning, snuareal, belysning, snøopplag, belysning, 
stigningsforhold og overvannshåndtering.  

1.1.6. Avkjørsel 
Det skal være avkjørsel fra Øvre Grønliveien som vist med veiledende pil på plankartet. Endelig 
plassering av adkomst fastsettes ved søknad om rammetillatelse. 

1.1.7. Parkering 
Bil 
Det skal etableres maksimum 19 parkeringsplasser. Minimum 2 plasser skal reserveres 
forflytningshemmede.  

Minst 10% av biloppstillingsplassene skal ha ladepunkt for el-bil. Det skal være tilrettelagt for 
trekkerør på ytterligere 10% av etablerte plasser. 

Sykkel 
Det skal etableres minimum 29 oppstillingsplasser for sykkel.  Minimum 15 av disse skal være 
takoverdekket.  
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1.1.8. Støy 
For støynivå gjøres Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» (T-1442/2016), tabell 3, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som 
erstatter disse, gjeldende. 

Det skal anlegges støyskjerm langs Øvre Grønlivei. Støyskjermen skal ikke være høyere enn 
nødvendig og plasseres med tilstrekkelig avstand fra høyspentledning. Støyskjerm kan delvis 
erstattes av boder/skur.  

Støyskjermen skal plasseres fra regulert fotgjengergang i øst, men slik at den ikke hindrer 
nødvendig sikt. Støyskjermen skal avsluttes ved krysset mot Fredlyveien i vest. 

1.1.9. Renovasjon 

Avfallsbeholdere skal være nedgravd.  

1.1.10. Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljprosjektering. Løsningen skal 
godkjennes av kommunen. Løsninger for håndtering av overvann skal dimensjoneres for 200 års 
regn med en klimafaktor på minimum 1,5. Det skal legges vekt på åpne løsninger, og 
overvannshåndteringen skal planlegges slik at det inngår som et bruks- og trivselselement i 
utearealene. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann, 
drensvann og flomveier, ved søknad om rammetillatelse. 
 
Krav om lokal overvannshåndtering gjelder også i byggeperioden.  

1.1.11. Fjernvarme 
Utbygging i henhold til planforslaget kan skje uten tilkobling til fjernvarmenett. 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

2.1. Veg 
Veg er offentlig. Arealet skal benyttes til kjørebane, fortau og sideareal.  
 
Det skal etableres fotgjengerovergang over Øvre Grønlivei. Denne skal plasseres 
mellom hovedadkomst for barnehagen og fortau på nordsiden av veien.  

3. Grønnstruktur 

3.1. Friområde 
Området skal opparbeides parkmessig. Driftsadkomst for balløkke i tilgrensende friområde i øst 
skal ivaretas. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 12-6) 

4.1. H140 Frisikt 
Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0,5m over 
veibanens nivå. 

5. Rekkefølgebestemmelser 

5.1. Før det gis midlertidig brukstillatelse skal: 
- avbøtende tiltak mot støy skal være utført 
- godkjent overvannsløsning være opparbeidet 
- fotgjengerovergang være opparbeidet 
- alle utomhusarealer innenfor planområdet være opparbeidet etter godkjent utomhusplan. 

 


