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 GJERDRUM KOMMUNE 
 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

FELT B8-10, BRÅDALSFJELLET 2 
gnr 37 bnr 86, m.fl.  

 
Plankartet er datert 07.03.16, sist revidert 08.09.17 

Bestemmelsene er datert 07.03.16, sist revidert 15.11.17 
 

Planen er 1.gangsbehandlet i Formannskapet: 31.08.16_.__._____ 
Planen er 2.gangsbehandlet i Formannskapet: __.__._____ 

 
Detaljreguleringen/ bestemmelsene er vedtatt av Kommunestyret: __.__._____ 

 
 
 

___________________________ 
ordfører 

***************************************************** 
 

 

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

BFS1-10   frittliggende småhusbebyggelse  
BKS1-3   konsentrert småhusbebyggelse 
BE1-2   Energianlegg – trafostasjon 
BRE1-2   Renovasjon 
f_BLK1-2  Lekeplass 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr 2) 
o_SKV8   Samleveg med fortau, offentlig 
o_SF1-2   Fortau, offentlig 
o_SKV1    Samleveg uten fortau, offentlig 
o_SKV 9   Adkomstveg, offentlig 
f_SKV2-7 og 10   Fellesveg, privat 
f_SGS   Gang-/sykkelveg, privat-felles 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr 3) 
f_GF1 - 4 Friområde – vegetasjonsskjerm 
f_GTD1-5 Turdrag - stiforbindelse 

Hensynssoner (pbl §12-6) Frisikt 
 
2. Fellesbestemmelser 
2.1 Plan- og dokumentasjonskrav  
2.1.1 Krav om situasjonsplan BFS1-7 

Situasjonsplan med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om byggetillatelse for den enkelte 
tomt innenfor feltene BFS1-7.  
Situasjonsplanen (M=1:200/1:500) skal dokumentere: 
- Bebyggelsens plassering, utforming og fargesetting av fasader 
- Byggehøyder og terrenghøyder fastsatt til kotehøyder 
- Opprinnelig- og nytt terreng, inkl. overgang til tilstøtende tomt/areal 
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- Adkomstforhold og parkeringsløsninger 
- Renovasjonsløsning 
- Opparbeidelse av uteområder med evt. forstøtningsmurer, gjerder og jorddekte fyllinger. 
Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av garasje(r) selv om denne ikke oppføres 
samtidig med boligen(e).  

Felt BFS8 og 10 er eksisterende boligeiendom som unntas krav om situasjonsplan.  

2.1.2 Krav om situasjonsplan felt BKS1-3 
For feltet BKS skal situasjonsplan med utfyllende dokumentasjon utarbeides for hele feltet samlet 
og følge søknad om byggetillatelse.  
Situasjonsplanen (M=1:200/1:500) skal dokumentere: 
- Bebyggelsens plassering, utforming og fargesetting av fasader 
- Byggehøyder og terrenghøyder fastsatt til kotehøyder 
- Opprinnelig- og nytt terreng, inkl. overgang til nabotomt 
- Adkomstforhold, parkeringsløsninger og garasjer/carport 
- Renovasjonsløsning 
- Opparbeidelse av uteområder med evt. forstøtningsmurer, gjerder og jorddekte fyllinger. 
- Tilfredsstillende tilrettelegging av feltet for brannvesenets innsats. 

3D-visualisering av fjernvirkning fra Ask sentrum skal følge situasjonsplan for BKS1-3. 

2.1.3 Krav om høydeplan felt BKS1-3 
For feltene BKS1-3 skal det utarbeides en samlet høydeplan som dokumenterer terrengtilpasset 
høydeplassering av alle bygninger og anlegg innenfor hele feltet. Høydeplanen skal godkjennes av 
Gjerdrum kommune i forbindelse med søknad om tiltak. 

2.1.4 Dokumentasjonskrav 
Plan- og bygningsmyndigheten kan kreve supplerende materiale i form av snitt, oppriss, 3D-
perspektiv, mv dersom det vurderes behov for ytterligere dokumentasjon av hensyn til krevende 
terreng, forhold til nabotomter, fjernvirkning, overvann, mv. 

2.1.5 Energitiltak 
Boligene skal oppføres med byggetekniske løsninger/energiløsninger som tilfredsstiller 
energikarakter B med lav grad av fossilt brensel, og energikarakteren B skal være dokumentert før 
brukstillatelse gis. 
 

2.2 Krav til teknisk plan VVA  
Teknisk plan for veg, vann, avløp, renovasjon, el-forsyning og øvrig teknisk infrastruktur, inkl. 
nødvendige tilknytninger til offentlig nett skal godkjennes av Gjerdrum kommune før det kan gis 
igangsettingstillatelse for nye byggetiltak.  
Utbedring av krysset Brådalssvingen x Ulvestufaret, gangveg mellom Brådalssvingen og 
Brådalsvegen og midlertidig anleggsvei til Brådalsvegen i øst skal inngå i teknisk plan, jfr 
rekkefølgekrav i § 7. Bearbeiding av sideterreng til veganlegg, inkl mur og vegrekkverk skal fremgå 
av teknisk plan.  
Tilfredsstillende slukkevannskapasitet og trykkforhold, samt tilgjengelighet og framkommelighet for 
brannvesenets innsats skal dokumenteres i teknisk plan.  

 
2.3 Overvann/flomveier 

Takvann og overflatevann skal fordrøyes internt på byggetomten og behandles etter prinsippet om 
lokal overvannshåndtering. Det skal utarbeides egen plan for klima- og miljøtilpasset 
overvannshåndtering som del av teknisk plan, jfr § 2.2. Både overvann og drensvann forutsettes 
behandlet på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.  
I områder for grøntstruktur skal overvann ledes i åpne grøfter/kanaler tilrettelagt som flomvei ved 
større nedbørsmengder.  
 

2.4 Støy  
Boliger og uteoppholdsareal skal ikke utsettes for støy over grenseverdier angitt i tabell 3 i 
Miljøverndepartementets T1442/2016 «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen». 
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2.5 Sikkerhet i anleggsperioden  

Sikkerhet for gående og syklende i eksisterende bomiljø skal ivaretas under anleggsperioden, jfr 
rekkefølgekrav i § 7 og Byggherreforskriften (FOR-2009-08-03-1028). Hensynet til barns sikkerhet og 
trygg skoleveg skal vektlegges spesielt. 
 

3. Boligformål (pbl §12-5, nr 1)  
3.1 Tillatte boligtyper  

Tillatte boligtyper defineres i samsvar med H-2300, Grad av utnytting: 
Frittliggende småhusbebyggelse:  Enebolig.  Enebolig med sekundærleilighet. 

Horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger.  
Konsentrert småhusbebyggelse: Småhus sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil 3 

etasjer. Horisontalt og vertikalt delte to-/og 
firemannsbolig.  

Lavblokk/leilighetsbygg: Bygning med fire eller flere boliger. 

3.1.1 Krav til tilgjengelighet/livsløpsstandard  
Minst 50 % av boligene innenfor planområdet skal ha livsløpsstandard. 
Følgende tomter skal bebygges med boliger med livsløpsstandard: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

 
3.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 – BFS10 
3.2.1 Tillatt boligtype og grad av utnytting  

Frittliggende småhusbebyggelse, jfr § 3.1. Tillatt grad av utnytting % BYA = 35 %, inkl. parkering. 
Areal for sekundærleilighet skal være min 40 m2 BRA, maks. 80 m2BRA. 

3.2.2 Byggehøyde, takform og møneretning 
Maks gesimshøyde for bolighus er 7,0 m og maks mønehøyde (=øvre gesims ved pulttak) 9,0 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl. flatt tak. 
Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp rekkverk som målepunkt for mønehøyde.  

Møneretning og fasader skal følge terrenget og gå langsmed tilstøtende veg. Andre 
husplasseringer/møneretninger kan tillates under forutsetning av at det gir en mer hensiktsmessig 
tilpasning til tomt og terreng mht. fjernvirkning, og at begrunnelse for avvik beskrives og 
dokumenteres særskilt, jfr. § 2.1.4.   

3.2.3  Uteoppholdsareal 
Krav til minste uteoppholdsareal: 
- Pr. enebolig 300m2, pr. sekundærleilighet 50 m2 
- Pr enhet i tomannsbolig 200 m2 
 

3.3 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-3  
3.3.1 Plankrav 

Det må utarbeides helhetlig situasjonsplan med utfyllende dokumentasjon for feltet samlet, jfr § 
2.1.2. Terrengtilpasning av bebyggelsen og tilfredsstillende uteopphold-/lekeareal skal 
dokumenteres i situasjonsplan.  

3.3.2 Tillatt boligtype og grad av utnytting  
Konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk, jfr. § 3.1. Tillatt grad av utnytting % BYA = 40 %.  
Krav til minste uteoppholdsareal pr boenhet (MUA) er 150 kvm. Private hageparseller og 
terrasser/balkonger kan medregnes i MUA.  

3.3.3 Byggehøyde, takform 
Maks gesims-/mønehøyde 10,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen tillates oppført 
med alle typer takform, inkl flatt tak. Takterrasser tillates innenfor angitte høyder, med topp 
rekkverk som målepunkt for mønehøyde.  
Møneretning og fasader skal følge terrenget og gå langsmed tilstøtende veg. Andre 
husplasseringer/møneretninger kan tillates under forutsetning av at det gir en mer hensiktsmessig 
tilpasning til tomt og terreng mht. fjernvirkning og helhetlig bebyggelsesstruktur, og at begrunnelse 
for avvik beskrives og dokumenteres særskilt, jfr. §§ 2.1.3 og 2.1.4.   



Reguleringsbestemmelser for felt B8-B10, Brådalsfjellet 2

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan | Bogstad gård 1930 Aurskog | 470 56 930 | post@hannekarin.no          Side 4 av 6

 
3.4 Garasje/parkering - adkomst 

Boligtype Parkeringskrav Sykkel 
Enebolig 2-plass pr tomt, hvorav min en i garasje/carport 
Enebolig  
m/sekundærleilighet 

2-plass pr tomt, hvorav min en i garasje/carport  
+ 1 p-plass for sekundærleilighet 

Horisontal-/vertikaldelt 
tomannsbolig 

2 p-plass pr bolig, hvorav min en i 
garasje/carport 

Kjede-/rekkehus 2 p-plass pr bolig, hvorav min en i 
garasje/carport 

Horisontal-/vertikaldelt 
firemannsbolig og leilighetsbygg 

1,5 p-plass pr bolig, kan etableres som felles 
overflateparkering.  

Min 2 pr boenhet 

Frittstående garasjer/carport tillates plassert inntil 1 m fra tomtegrensen. Garasjer/carport med 
innkjøring vinkelrett fra adkomstvei skal ikke plasseres nærmere en 5 m fra tomtegrense mot vei. 
Maks gesimshøyde for garasje er 3 m og maks mønehøyde 6 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Bebyggelsen tillates oppført med alle typer takform, inkl flatt tak.  
Garasjer tillates oppført med inntil 50m2 bruksareal. Eventuelle rom for lager kan tillates på loft 
med innvendig takhøyde mindre enn 1,5 meter. Knevegg på loft tillates ikke. Karnapper og oppbygg 
på garasjetaket tillates ikke. 
Garasjer skal tilpasses boligbyggets takform og øvrige arkitektonisk uttrykk. I bratt terreng kan 
underetasje/sokkel tillates dersom det bidrar til bedre terrengtilpasning, og det ved 
tilleggsdokumentasjon (jfr § 2.1) i situasjonsplan fremgår at slik løsning bidrar til bedre 
terrengtilpasning. For garasjebygg hvor sokkel kan tillates skal byggehøyden måles fra topp 
sokkel/gulv garasje. Garasjer tillates tilrettelagt med takterrasser. 
Kommunal veinorm skal legges til grunn for utforming av avkjørsel til boligene fra adkomstveg.  
 

3.5 Terrengtilpasning og fargebruk bebyggelse 
3.5.1 Ny bebyggelse og anlegg skal tilpasses terrenget. På tomter med helning over 1:6 skal nybygg 

vurderes tilpasset terrenget ved bruk av under-/sokkeletasje for å redusere behov for fylling. 
Eventuelle forstøtningsmurer og/eller fyllinger i terrengsprang skal ferdigstilles samtidig med 
bebyggelsen. Støttemurer tillates kun oppført i naturstein og med maksimum høyde på 1,5 meter 
over eksisterende terreng. For fyllinger gjelder at disse skal være overdekket med vekstmasser og 
tilrettelagt for vegetasjonsetablering. 

3.5.2 Bygningers fasader skal farge settes med «jordfarger» som hovedfarge. Det vil si farger som nevnt 
nedenfor, eller valører av disse fargene. Farger som harmonerer med denne fargeskalaen kan også 
benyttes. 

«Jordfarger» defineres her som: 
- Brunsort  NCS 8501 G90Y 
- Brun  NCS 8010 Y30R 
- Lys engels rød NCS 5040 Y80R 
- Gul lys oker  NCS 4050 Y30R 
- Gul mørk oker NCS 5040 Y60R 
- Grønn jord  NCS 7010 G30Y 
- Grå   NCS 3500 / NCS 6500 

Sort, hvitt og ulike kontrast/komplementære-farger kan brukes til mindre bygningselementer og 
detaljer for å fremheve arkitektoniske trekk. Ved byggesøknad skal fargevalg dokumenteres ved 
illustrasjon/foto/fargeprøver etc. 
 

3.6 Gjerder 
Det tillates ikke oppført gjerder med høyde over 1,0 meter. 

 
3.7 Energianlegg / trafo, BE1-2 

Innenfor område BE tillates etablert trafo i samsvar med føringer fra nettleverandør, jfr. §§ 2.2 og 
7.1. Trafo/nettstasjon må plasseres minst 5 meter fra bygninger med brennbare overflater. 
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3.8 Renovasjon, BRE1-2 
Innenfor områdene BRE1-2 tillates etablert godkjent felles renovasjonsløsning for felt BKS1-3.  
 

4. Grønnstruktur og lekeplass (pbl § 12-5, nr 1 og 3) 
Områder regulert til grøntformål skal være tilgjengelige for allmenheten og gi leke-
/aktivitetsmulighet, skjerming og forbindelseslinjer gjennom planområdet. Innenfor formålet kan 
ledningstrase for VA og el-anlegg plasseres og grøfter for overvann og kontrollert flomvei etableres. 
Områdene er privat felles for alle eiendommer innenfor planområdet, ansvar for vedlikehold og 
skjøtsel påhviler de samme eiendommene. 

 
4.1 Lekeplass, f_BLK1-2 
4.1.1 f_BLK1 

Området skal være allment tilgjengelig og tilrettelegges med oppholds- og aktivitetsmulighet for alle 
aldersgrupper. Det skal utarbeides utomhusplan for opparbeiding av området som sentralt 
lekefelt/nærmiljøanlegg. Universell utforming skal vektlegges og området skal opparbeides med 
vegetasjon, lekeapparater, benker/bord og gressbakke for ball-lek.  
Området tillates brukt som midlertidig riggområde i utbyggingsfasen. 

4.1.2 f_BLK2 
Området skal være allment tilgjengelig og opparbeides med vegetasjon, lekeapparater, benker/bord 
og gressbakke. Det skal utarbeides utomhusplan for opparbeiding av lekeplassen.  
Området tillates brukt som midlertidig riggområde i utbyggingsfasen. 

 
4.2 Turdrag – stiforbindelser, f_GTD1-5 

Grøntkorridorene skal være tilgjengelige for allmenheten og gi forbindelseslinjer gjennom og ut av 
boligområdet. Se 7.3 vedr. rekkefølgekrav. 
 

4.3 Friområde – vegetasjonsskjerm, f_GF1-4   
Områdene skal ha vegetasjon med høydevariasjon. Eksisterende vegetasjon skal opprettholdes så 
langt mulig, og revegetering gjennomføres ved behov.  

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

Kjøreveger og teknisk infrastruktur skal opparbeides i samsvar med gjeldende kommunale veg-, VA- 
og veglysnorm og i henhold til godkjent teknisk plan, jfr § 2.2.  
Følgende veger er offentlige: 
o_SKV8   Samleveg med fortau 
o_SF1-2   Fortau 
o_SKV1   Samleveg uten fortau, reguleringsbredde 9 m, inkludert vendehammer  
o_SKV 9   Adkomstveg, reguleringsbredde 8 m, inkludert vendehammer  
Følgende veger er privat felles for eiendommer innenfor planområdet: 
f_SKV2-7 og 10  Fellesveg, reguleringsbredde 6,5 m 
f_SGS1   Kjørbar gang-/sykkelveg  

f_SKV2 gir i tillegg vegrett til gnr 37 bnr 8. 

6. HENSYNSSONER (pbl § 12-6) 
6.1 Frisikt  

Innfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 
0,5 m over terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 

 

7. Rekkefølgekrav (pbl § 12-7 nr 10) 
7.1 Teknisk infrastruktur 

Før brukstillatelse kan gis for boliger i det enkelte felt må det foreligge driftstillatelse for feltets 
tekniske anlegg (VVA) i samsvar med godkjent teknisk plan for hele planområdet, jfr § 2.2.  
Adkomst/fremkommelighet for redningsmannskap, og vannforsyning for brannvesenet må være 
opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for bolig. Ved etablering av ledningstraseer for 
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teknisk infrastruktur i grøntområder (jfr. § 4) skal terrenget istandsettes før brukstillatelse kan gis 
for boliger i tilstøtende tomter. 
Kjørbar gangveg f_SGS1 skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan før det 
kan gis igangsettingstillatelse for bolig innenfor felt BFS2-7 og BKS1-3.  
 

7.2 Utbedring av kryssområde Brådalssvingen x Ulvestufaret 
Kryssområdet skal utbedres i samsvar med godkjent teknisk plan, jfr § 2.2 før det kan gis 
igangsettingstillatelse for nye boliger med adkomst fra Ulvestufaret. 

 
7.3 Sentralt grøntområde/lekefelt, f_BLK 

Sentralt lekefelt i felt f_BLK skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan (jfr § 4.1.1) før 
det kan gis brukstillatelse for nye boliger innenfor felt BFS3-7. Lekeplass f_BLK2 skal være ferdig 
opparbeidet iht. godkjent utomhusplan (jfr § 4.1.2) før det kan gis brukstillatelse for nye boliger 
innenfor felt BKS1-3. Dersom grøntstruktur/ turdrag er benyttet til annen midlertidig bruk, skal 
terrenget istandsettes før brukstillatelse kan gis for boliger i tilstøtende tomter. 
 

7.4 Gangveg mellom Brådalssvingen og Brådalsvegen 
Gangveg mellom Brådalssvingen og Brådalsvegen må være opparbeidet i samsvar med godkjent 
teknisk plan, jfr § 2.2 før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger med adkomst via 
Ulvestufaret og o_SKV9. 
 

7.5 Midlertidig anleggsvei 
Midlertidig anleggsvei skal etableres fra BSF4 til Brådalsvegen i øst. Tiltaket skal gjennomføres i 
samsvar med godkjent teknisk plan, jf. § 2.2 og være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse 
for bolig innenfor felt BKS3, BFS4-7, BFS9 og tomt 23, 24, 27, 28 i felt BFS3.  
 

7.6 Rundkjøring fv427 x Brådalsvegen 
Rundkjøring i krysset fv 427 x Brådalsvegen må være etablert i henhold til byggeplan godkjent av 
Statens vegvesen før det kan gis igangsettingstillatelse for mer enn 25 nye boenheter med adkomst 
via Ulvestufaret og o_SKV9. 


