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Tysvæ r kommune       Ved tatt d ato : d d .mm.åååå 

Dato  fo r siste  mind re  end ring : 
d d .mm.åååå 

Detaljregulering for S1 og S1a, Aksdal  

Re g ule ring sb este mme lse r 

 

PlanID 202006  

Saksnumme r 20/21348 

1. Planens hensikt 

He nsikte n med  p lane n e r å tilre tte le g ge  for utvikling  av se ntrumsområd e t me d  b olige r, 
forre tning e r, kontor og  tje ne ste yting , samt tilhøre nd e  trafikkareale r. 

2. Fe lle sb e stemmelse r for he le  p lanområd e t 

2.1. Byg g e g re nse r 

Byg ge g re nse r e r vist i p lankarte t. De r b yg ge g rense n ikke  e r synlig  g år d e n i 
formålsg re nse n. Byg ning e r skal p lasse re s inne nfor re g ule rte  b yg ge g re nse r, me ns 
stø tte mure r, le ke - og  uteop p hold sareal, g ang ve ie r, avkjørsle r og  inte rne  kjøre ve ie r, 
p arke ring  og  te knisk infrastruktur kan p lasse re s ute nfor b yg ge g re nse ne . 

2.2. Unive rse ll utforming  

Prinsip p e ne  for unive rse ll utforming  skal fø lg e s i p lanløsning , b yg g e måte r og  
utforming  av areale r i he le  p lanområd e t. Minimum 80 % av områd e r til 
b o lig /tje ne steyting  skal tilfre d sstille  krave ne  til unive rse ll utforming . Unive rse ll 
utforming  skal væ re  b æ re nd e  kvalite tsp rinsip p  for alle  ute rom, g ang forb ind e lse r og  
ulike  aktivite tsflate r. Ad komstp artie r, p arke ring  og  re novasjon skal væ re  g od t synlige  
og  tilg je ng e lige . 
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2.3. Støy 

Re tning slinje  for b ehand ling  av støy i arealp lanle g g ing  T-1442 skal le g ge s til g runn i 
p lanarb e id e t.  

2.4. Ove rvannshånd te ring  

VA-ramme p lan utarb e id e t av Asp lan Viak d ate rt 17.11.21 skal le g g e s til g runn for 
vid e re  d e taljp rosje kte ring  og  b yg ge saksb ehand ling . 

Naturb ase rte  løsning e r skal vurd e re s i vid e re  d e taljp rosje kte ring . 

2.5. Utomhusp lan 

De t skal lage s utomhusp lan i måle stokk 1:500/1:200, som d e l av b yg ge søknad . 
Utomhusp lane n skal g od kje nnes av kommune n før d e t kan ig ang se tte s b yg g earb e id e r. 

Utomhusp lane n skal vise  målsatte  te rre ng forhold , trafikk- og  p arke ring sforhold , 
ute møb le ring , g røntanle g g /ve g e tasjon, mure r, g je rd e r og  lig ne nd e . De t skal 
re d e g jøre s for p lasse ring , utforming , farg e - og  mate rialb ruk. 

2.6. Tiltaksp lan og  masse hånd te ring  

Tiltaksp lan for te rre ng inng re p  i forure nse t g runn (08.07.21) skal væ re  føre nd e  for 
hånd te ring  av masse r i anle g g sfase n. Masse ove rskud d  skal b e nytte s p å e n 
samfunnsnyttig  måte , fortrinnsvis ved  g je nb ruk inne nfor områd e ne . 

Tilførte  masse r må væ re  re ne  og  fri for fre mme d e  skad e lige  p lante r. De rsom d e t b lir 
op p d ag e t fre mme d e  arte r som vurd e re s som høyrisikoarte r e tte r anle g g  e r fe rd ig , må 
d isse  b e kje mp es/  fje rnes. 

For e ve ntue lle  skjæ ring e r i more ne masse ne  b ør skjæ ring she lning  ikke  ove rskrid e  
1:2,5, e ve ntue lt 1:2 med  sikring stiltak. For å hind re  ove rflatee rosjon kan skjæ ring e ne  
d e kke s til me d  f.e ks. e t ve g e tasjonsd e kke  e lle r e rosjonsne tt. 

 

2.7. Este tisk utforming   

De t skal ved  utforming  av b yg ning e r inne nfor he le  p lanområd e t ve lge s mate riale r og  
løsning e r som e r miljø- og  re ssursve nnlig e , og  som sikre r e t fe lle s arkitektonisk uttrykk i 
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he le  p lanområd e t. Be b yg g e lse n skal tilp asses te rre ng e t og  omkring lig ge nd e  
e ksiste re nd e  b eb yg g e lse  med  he nsyn til utforming  og  mate rial- og  farg evalg . De t skal 
b e nytte s rob uste  og  ved like hold sfrie  mate riale r. 

2.8. Kulturminne r 

De rsom d e t und e r anleg g sarb e id  framkomme r funn av automatisk fre d e d e  
kulturminne r, skal arb e id e t straks stanse s og  kulturminne mynd ig he te n varsle s, jf. 
Kulturminne love n § 8, 2. le d d . 

 

3. Bestemmelser til arealformål  

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

Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS1)  

Innenfor området tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse.  Det skal etableres 
minimum 22 boenheter innenfor formålet.  

Utnyttel sesgrad er satt til maks 40 % BYA. 

Minimum tillat t planeringsnivå er på kote +31,5 og maksimum på kote +38.  

Maksimal tillatt byggehøyde er vist på plankart, og er målt f ra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå.  

 

Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS2)  

Innenfor området tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse.  Det skal etableres 
minimum 14 boenheter innenfor formålet.  

Utnyttelsesgrad er satt til maks 40 % BYA. 

Minimum tillat planeringsnivå er på kote +32 og maksimum på kote +35,5.  

Maksimal tillatt byggehøyde er vist på plankart, og er målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå.  
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Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS3)  

Innenfor området tillates etablert konsentrert småhusbebyggelse.  Det skal etableres 
minimum 6 boenheter innenfor formålet.  

Utnyttelsesgrad er satt til maks 40 % BYA. 

Minimum tillat planeringsnivå er på kote +33 og maksimum på kote +36,5.  

Maksimal tillatt byggehøyde er vist på plankart, og er målt fra ferdig planert ter rengs 
gjennomsnittsnivå.  

 

Forretning/kontor/tjenesteyting  (Felt BKB1)  

Innenfor området tillates etablert forretning, kontor, og offentlig eller privat 
tjenesteyting.  

Maksimalt bruksareal til forretninger (detaljhandel , dagligvare ) er 8000 m2 BRA, med 
aktive og publikumsretta  fasader på gateplan.  

Maksimalt bruksareal til kontorlokaler samt offentlig og privat tjenesteyting er 8000 m2 
BRA og skal primært legges i 2. etasje , med åpne fasader mot o_SGG1.  

Arealer til parkering/under terreng medregnes ikke i oppgitt BRA.  

Det skal sikres gangforbindelse  gjennom formålet til o_SGG1.  

Minimum tillat t planeringsnivå er på kote +31 og maksimum på kote +38 ,5. 

Maksimal tillatt byggehøyde er vist på plankart, og er målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Mindre elementer som lufte - eller heissjakter skal ligge inntrukket 
fra fasadeliv og kan overskride maksimale byggehøyder.   

Det tillates murer på inntil 5  meters høyde  mot hensynssone H550.  

Det tillates overbygg som går 1,5 meter inn over o_SSG1.  

Det tilla tes fradeling av tomter innenfor området så fremt det er sikret at hver nye tomt 
har godkjent innkjøringsmuligheter.  

Det er ikke tillat med lagring av varer utomhus.  
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Bolig /tjenesteyting (Felt BKB2)  

Innenfor området tillates det bygd boliger i kombinasjon med tjenesteyting innenfor 
offentlige/private helse - og omsorgstjenester. Det tillates også boligbygg  for deler av 
eller hele tomten.  

Utnyttelsesgrad er satt til maks 70 % BYA. 

Arealer til parkering/under terreng medregnes ikke i oppgitt BRA.  

Minimum tillat t planeringsnivå er på kote +33,5 og maksimum på kote +39.  

Maksimal tillatt byggehøyde er vist på plankart, og er målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Mindre elementer som lufte - eller heissjakter kan i nødvendig grad 
overskride maksim ale byggehøyder.  

 

Energianlegg (Felt o_BE1) 

Innenfor området o_ BE1 tillates det etablert trafo til EL -forsyningen. Trafoen skal ha 
tilkomst fra minst to sider og minst en må være som offentlig veg. Trafoen tillates 
etablert nærmere fortau enn byggegrensen viser, dersom det ikke oppstår fare for 
gående på fortau.  

 

Energianlegg (Felt o_BE2)  

Innenfor området o_ BE2 tillates det etablert trafo til EL -forsyningen. Trafoen skal ha 
tilkomst fra minst to sider og minst en må være fra offentlig veg. Trafoen tillates etablert 
med min. avstand på 2 m fra offentlig veg.  
 

Lekeplass (felt o_BLK 3)  

Innenfor området skal det opparbeides for aktiviteter for lek og rekreasjon samt et 
ballfelt . Det kan etableres oppholdssted under tak. Det skal etableres sittegrupper og 
minimum 3 lekeapparat , samt sandkasse. 

Området er felles for alle boligene innenfor planområdet.  
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3.2. Fe lle sb e ste mme lse r for b eb yg g e lse  og  anle g g  (fe lt BKS1-3, 
BKB1-2)  

Parkering  

Det skal settes av 1,5 parkeringsplass for bil og 2 inn endørs + 1 utendørs sykkelplass 
per boenhet, dette  inkluderer gjesteparkering.  

Det skal settes av 1,2 parkeringsplass for bil per 100 m2 BRA forretning/ kontor/ 
tjenesteyting.  

Det skal settes av min. 4 sykkelplasser pr. 1000 m2 for næringsbygg/ arealer >1000 m2 
BRA. 

Parkering og sykkelparkering  for felt BKS1, BKS2 og BKS3 løses som overflateparkering 
innenfor det enkelte formål , samt i felt o_SPP. 

Parkering og sykkelparkering for felt BKB1løses  innenfor felt BKB1 samt i felt o_SPP. 

Parkering og sykkelparkering for felt BKB2 løses i parkeringskjeller innenfor felt BKB2.  

Parkeringsanlegg  bør ha areal til bod og sykkelparkering for beboerne. Minimum 10 % 
av gjesteparkeringsplassene skal utformes som HC -parkering.  

For boligprosjekt på mer enn 500 m 2 BRA skal utendørs sykkelparkeringsplasser 
legges til fellesanlegg.  

Minimum 80 % av bilparkeringsplassene skal være tilgjengelige hele døgnet. Minimum 
5 % av besøks-/kundeparkeringsplassene skal utformes som HC -parkering med kort 
avstand til inngang/målpunkt.  

For nybygg/ombygginger på mer enn 1000 m 2 BRA skal utendørs 
sykkelparkeringsplasser legges til fellesanlegg ved inngangene og fortrinnsvis legges 
under tak.  

Renovasjon  

Sortering, lagring, innsamling/henting av avfall skal skje i størst mulig grad i felles 
anlegg for hvert område. Det skal etableres renovasjonsløsninger tilpasset enhetene i 
områdene, med tilstrekkelig areal for sortering av avfall. Løsning for renovasjon skal 
vises i forbindelse med byggetillatelse.  
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Energiløsning  

Nye utbyggingsprosjekt skal være energieffektive og skal som et minimum tilfredsstille 
gjeldende forskriftskrav for energibehov og energieffektivitet (TEK17 eller senere 
utgaver).  

Det tillates op pført nye nettstasjoner / trafokiosker innenfor det enkelte delområdet 
etter nærmere avtale om plassering oa. mellom kommunen og leverandør.  

 

Uteoppholdsareal  

Det skal settes av minimum 30 m2 per boenhet til felles uteoppholdsareal i BKS1 - 
BKS3, og i BKB2. Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal ha sol ved 
vårjevndøgn kl. 15.  Mindre deler av felles uteoppholdsareal kan være overbygget av 
hensyn til vind og vær.  

Alle boenheter skal ha egnede private arealer for uteopphold som er skjermet for 
innsyn og har gode solforhold.  

 
 

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

Veg (Felt SV) 

Formålet omfatter kommunale adkomstveier til ulike eiendommer med blandet trafikk, 
og med bredder som vist på plankartet. Det går frem av plankartet om vegen skal  være 
privat, felles eller offentlig.  

o_SV3 er tilkomst til BKB1. Trafikkøy vist i plankartet  skal være overkjørbar.  

 

Kjøreveg (Felt SKV) 

Formålet omfatter offentlig kjøreveg med tilhørende anlegg, som vist på plankartet. 
Det tillates kun direkte avkjørsl er fra kommunale veger hvor det er vist i planen enten 
med formål eller avkjørselspil.  

o_SKV1 omfatter Aksdalsvegen. 

o_SKV2 omfatter Rådhusvegen vest og ny rundkjøring nord for E134.  
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o_SKV14 omfatte r rund kjøring  og  kommunal kjøre ve i sør for E134. 

 

Fortau (Felt SF) 

Områdene skal benyttes til offentlig fortau. Fortau skal utformes som vist i plankartet. 
Fortauene skal opparbeides samtidig med veganlegget for øvrig.  

 

Gang -/sykkelveg (Felt SGS)  

Områdene skal benyttes til offentlige gang -/sykkelveger. Gang-/sykkelvegene skal 
utformes som vist i plankartet, og de skal opparbeides samtidig med veganlegget for 
øvrig. Gang- og sykkelveger skal opparbeides etter teknisk plan. Gang - og sykkelveger 
skal vedlikeholdes av kommunen.  

 
Gangveg/gangareal/gågate (Felt SGG)  

O_SGG er ny gangveg gjennom planområdet , og skal benyttes til offentlig 
sambruksareal for syklende og gående. Området skal utformes som vist i plankartet, og 
skal vedlikeholdes av kommunen.  

Det er ikke tillat med kjøre veger som krysser o_SSG1. 

 

Sykkelanlegg (Felt o_SS) 

Område for o_SS skal benyttes til sykkelveg.  

 

Annen veggrunn – grøntareal (Felt o_SVG) 

Grøntarealene skal fremstå som frodige. Innenfor formålet kan det settes opp anlegg 
for tekniske innretninger som hører veien til, som rekkverk , mur, lyssetting og grøfter. 
Videre kan arealet benyttes til snølagring, avkjørsler og overvannshåndtering.  
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Parkeringsplasser (Felt o_SPP) 

Innenfor området parkeringsplasser (o_ SPP) skal det opparbeides overflateparkering 
som parkering  for hele Aksdal  sentrum. 

Området kan benyttes til gjesteparkering for felt BKS1 -3 og BKB1-2. 

 

3.4. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Blå/  grønnstruktur (felt o_GBG1) 

Innenfor området skal naturlig vegetasjon i størst mulig grad bevares.  Det er ikke tillatt 
med andre tiltak over grunnen enn opparbeidelse av sti/ gangvei hinderløyper, 
utsiktspunkt med sittebenker eller mindre lekeapparat som fremmer frilek.  

 

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12 -6, 
12-7 og 11 -8) 

4.1. Frisikt (sone H140) (§11-8 a) 

I frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende 
vegers plan .  

 

4.2. Hensynssone landskap (H550) 

Innenfor hensynssonen skal terrenget i størst mulig grad bevares urørt. 
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5. Bestemmelse r til b e stemmelse sområd e r  

5.1. Be ste mme lse r til b e ste mme lse sområd e  (områd e  #1) 

Mid le rtid ig e  anle gg sområd e r, områd e r til rig g /d rift 

Mid le rtid ig  anle g gsområd e  (#1) skal b e nytte s til te rre ng forand ring e r, d ep one ring  av 
masse r i anle g g sfase n. Areale ne  inne nfor o_SPP kan b e nytte s til lag ring  av masse r, 
utstyr og  e tab le ring  av rig g områd e r b åd e  før og  e tte r e tab le ring  av mid le rtid ige  e lle r 
faste  p arke ring sp lasse r. O mråd e ne  skal væ re  ryd d e t og  tilb ake ført så næ rt som mulig  
til hoved formåle t p arke ring  inne n 6 måne d e r e tte r at anle g g sarb e id e t e r avslutte t. 

 

 

6. Symb ole r 

6.1. Avkjørse lsp il 

Avkjørsle r e r vist me d  omtre ntlig  p lasse ring  i karte t. 
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7. Rekke fø lg eb estemmelse r  

7.1. Ve isyste m 

Før d e t kan b yg ge s me r e nn 20.000 m 2 BRA inne nfor BKB1 og  2, BKS1 og  2 samle t, må 
ny rund kjøring  (o_SKV2) væ re  e tab le rt, inklud e rt p åkjøring sramp e  til E134. 

Før utb yg g ing  kan starte  p å BKS1-2 og  BKB2, må o_SGG1, o_SKV1 og  o_SKV2 med  
tilhøre nd e  fortau og  sykke lfe lt væ re  e tab le rt, frem til kryss ved  o_SV3. 

7.2. Før ramme tillate lse  (fe lt BKS1-3, BKB1 og  2) 

I forb ind e lse  med  søknad  om tiltak skal d e t le g ge s ve d  te knisk p lan for ve i, vann og  
avløp . I tille g g  til hoved le d ning sne tt skal p ump estasjone r, ne ttstasjone r, trasee r for 
kab le r vurd e re s, og  hånd te ring  av ove rvann vurd e re s og  vise s løst. 

De t skal utarb e id es land skap sp lan/op p arb e id e lse sp lan for le ke - og  ute nd ørs 
op p hold sareal som g runnlag  for p rosje kte ring  og  g je nnomføring .  

Alle  støyforhold  ute nom inne nd ørs lyd nivå må d okume nte re s se ne st mot 
ramme søknad .  

7.3. Før ig ang se ttingstillate lse  (fe lt BKS1-3, BKB1 og  2) 

Inne nd ørs lyd nivå fra veg trafikk må d okume nte re s se ne st mot søknad  om 
ig ang se tting stillate lse . 

Før d e t g is ig angse ttingstillate lse  må te knisk p lan for ve i, vann og  avløp  væ re  g od kje nt 
av kommune n. I tille g g  til hoved led ning sne tt skal p ump e stasjone r, ne ttstasjone r, 
trasee r for kab le r vurd e re s, og  hånd te ring  av ove rvann vurd e re s og  vise s løst. 

Før d e t g is ig angse ttingstillate lse  må utomhusp lan for d e t e nke lte  utb ygg ing sområd e , 
ove rvannshånd te ring  og  te kniske  p lane r for ve i og  VA væ re  g od kje nt av kommune n.  

Før d e t g is ig angse ttingstillate lse  p å BKB1 må o_SV1 med  tilhøre nd e  fortau væ re  
e tab le rt. 
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7.4. Før b eb yg g e lse  tas i b ruk (fe lt BKS1-3, BKB1 og  2) 

Før d e t g is b rukstillate lse  p å BKB1-3 og  BKB2 må e ve ntue lle  skje rming stiltak mot støy 
væ re  g je nnomførte . Le ke p lasse r, aktivite tsfe lt skal væ re  fe rd ig  e tab le rte . De t kan 
b yg ge s inntil 20 b olig e r inne n b allfe lt (o_BLK3) kre ve s fe rd ig  e tab le rt.  

Før første  b olig /b yg g  kan g is b rukstillate lse  i hve rt e nke lt d e lfe lt, må VA, kjøre ve i med  
tilhøre nd e  fortau, g ang - og  sykke lve i, fe lle s g ate tun, fe lle s og  p rivat p arke ring  med  
ad komst og  inte rne  le keområd e r væ re  fe rd ig stilt. 
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