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FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 

PLAN ID 1308 

Sist revidert 17.12.21 

 

Dato for siste behandling i PNM komiteen den  

 

Vedtatt av bystyret i møte den    

 

Under K. Sak nr. 

 

 

                                        formannskapssekretær 

 

 

 

 

PLANBESTEMMELSER 

 

§1 GENERELT 

 

 

1.1 Hensikt med planen 

Hensikt med planen er å legge til rette for boligbygging innenfor planområdet. 

Illustrasjonsplanen/situasjonsskisse datert 05.08.2014 viser utnyttelse og omfang i tråd med de 

rammer som gis av denne planen. 

 

1.2 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart datert 05.08.2014 med plan ID 1308, i skala 1:1000 

(A3 format). Det er utarbeidet plankart for to vertikalnivåer, på bakkenivå og under bakkenivå. 
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1.3 Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 og 12-6: 

• Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse  

 

• Grønnstruktur 

- Friområde  

Balløkke 

Lekeplass 

  

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Vei 

- Kjørevei 

- Annen veggrunn - teknisk anlegg 

- Annen veggrunn - grøntareal 

 

• Hensynssone  

- Frisikt (H140_1 – H140_4) 

 

 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

 

 

2.1 Krav til søknad om tillatelse til tiltak  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for det 

enkelte byggetrinn. Planen skal vise opparbeiding av området som omsøkes med atkomst, parkering, 

terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg, murer og gjerder over 0,7 m, 

belysning, utstyr for avfallshåndtering, beplantning, snølagring, lekeplass, o.a. 

 

2.2 Støy  

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal 

legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 

2.3 Energi 

Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i de til enhver 

gjeldende teknisk forskrift.  

 

I planområdet er det tilknytningsplikt til fjernvarmenettet når konsesjonær har bekreftet at 

fjernvarme kan leveres på konsesjonsvilkår. 

 

Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternative løsninger  

vil være miljømessig bedre. 
 

2.4 Universell utforming 

Bygninger og uteområder skal utformes etter prinsippet om universell utforming i tråd med teknisk 

forskrift. 

 

2.5 Parkering 

Følgende krav gjelder: 

 

 BIL SYKKEL 
Boligparkering, areal ≤ 50 m2 BRA 0,8 stk pr. boenhet 2 stk pr. boenhet 

Boligparkering, areal >50 m2 BRA 1,2 stk pr. boenhet 2 stk pr. boenhet 

Boligparkering, areal ≤ 25 m2 BRA/hybler 0,3 stk pr. boenhet 1 stk pr. boenhet 
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70 % av parkeringsplassene skal legges i parkeringsanlegg eller under bygg/bakken. 

 

Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for 

forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang. 

 

Kravet til parkering skal ellers være i henhold til de enhver tid gjeldene parkeringsbestemmelser for  

Bodø kommune. 

 

2.6 Leke- og uteoppholdsareal 

Boenheter under 50 m² skal samlet ha et uteareal på minimum 15 m² pr boenhet. Boenheter over 50 

m² skal ha et uteoppholdsareal på minimum 20 m² pr boenhet. Av disse skal minimum 3 m² være 

privat, med minimum dybde 1,5 m (balkong/altan/terrasse).  

 
I bygg med 5 eller flere enheter større enn 50 m² BRA skal minimum 10 m² av 20 m² være 

fellesareal. I tillegg skal det etableres felles lekeplass med 10 m² pr boenhet etter følgende tabell: 

 

Inntil 5 boenheter Min. 50 m² 

5 – 15 boenheter Min. 150 m² 

15 – 30 boenheter Min. 300 m² 

Over 30 boenheter Min. 500 m² 

 

Lekearealer skal avskjermes mot trafikk. 

 

 

2.7 Vegetasjon og beplantning 

Trerekke langs Reinslettveien, Ragnar Schjølbergs vei og Gjerdåsveien skal i størst mulig grad 

søkes bevart eller eventuelt reetableres. 

 

2.8 Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold 

til omgivelsene. Det skal etableres et mest mulig harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk. Dette 

med tanke på materialbruk, takform og detaljering. 

 

2.9 Avfall 

Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall under terrengnivå.  

 

2.10 Kabelanlegg 

Det må tas hensyn til kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med kabeleier. 

 

2.11 Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 

Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  

 

 

§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

Boligbebyggelse 

Innenfor områdene B1 og B2 kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal og 

intern atkomstvei. 

 

Ny bebyggelse skal ha flatt tak.  

 

Følgende maks prosent bebygd areal og byggehøyder samt bygningstype tillates: 
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Område % BYA Gesimshøyder (m over terrenget) Bygningstype 

B1 55 % Bygning mot Reinslettveien (nordlig 

del) kan oppføres med maks 

byggehøyde på 13,5 m 

 

Bygning i den sørlige delen kan 

oppføres med maks byggehøyde på:  

- 10,5 m (gjelder den delen av 

bygningen som grenser mot Ragnar 

Schjølbergs vei og gjelder minst 25 m 

fra veiens senterlinje) 

- 13,5 m (gjelder østlig del av 

bygningen)  

Svalgangsløsninger eller 

trapperomskjerne  

B2 50 % Nordlig bygning kan oppføres med 

maks byggehøyde på 10,5 m 

 

Bygning mot Gjerdåsveien kan 

oppføres med maks byggehøyde på  

- 10,5 m (gjelder østlig og vestlig del) 

- 13,5 m (gjelder midterste del) 

Trapperomskjerne  

  

 

Åpne nedkjøringsramper og felles avfallsanlegg regnes ikke med i bebygd areal. 

 

Heissjakter, trapperom, tekniske rom, etc. 2 meter over de oppgitte byggehøyder tillates og skal ha 

god tilpasning og kvalitet i form og materialbruk. 

 

Byggegrensen er satt 7,5 m fra senterlinje vei i forhold til Reinslettveien, Ragnar Schjølbergs vei og 

Gjerdåsveien. Der byggegrense ikke er vist, sammenfaller denne med formålsgrense. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

4. 1 Vei (V)  

Området skal benyttes til offentlig veier. 

 

Det skal fra planområdet etableres fotgjengerfelt som krysser Reinslettveien. Endelig plassering 

vurderes og ses i sammenheng med arbeidet med opprusting av Reinslettveien samt det overordnete 

vei- og kryssystemet i området. 

 

4. 2 Kjørevei (KV) 

Veien er en felles atkomst til B1, B2, garasjeanlegget og felles parkeringsplasser.  

  

4. 3 Annen veggrunn - teknisk anlegg (AVT1 – AVT3) 

Arealet kan benyttes til grøfter, skjæringer o.l.  

 

4. 4 Annen veggrunn – Grøntareal (VG1 og VG2) 

Trerekke langs Reinslettveien skal i størst mulig grad søkes bevart. Områdene skal gis en 

tilfredsstillende estetisk behandling. 

 

Det kan legges til rette for sti/tråkk langs Reinslettveien. 

 

4.5 Parkering/parkeringsanlegg 

Felles parkering FP og parkeringsanlegg PH er felles for boliger i B1 og B2.  
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§ 5 GRØNNSTRUKTUR 

 

Friområde  

I området skal det legges til rette for balløkke. Det kan også legges til rette for lekeplass for yngre 

barn.  

 

Området skal være allment tilgjengelig og ha egen atkomst fra Ragnar Schjølbergs vei. 

 

§ 6 HENSYNSSONE – FRISIKT (H140_1 – H140_4)  

I frisiktsonene skal det være frisikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende terreng. 

 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

7.1 Akseptabel skolekapasitet skal dokumenteres før det gis rammetillatelse.  

 

7.2 Før igangsettingstillatelse kan gis må nødvendige kommunalteknisk planer være godkjent av  

Byteknikk. 

 

7.3 Teknisk infrastruktur (VA, atkomstvei, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal/uteområder 

innenfor reguleringsformål bolig, relatert til omsøkt byggetrinn skal være ferdig opparbeidet i 

henhold til tillatelsen før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for første bolig. 

 

7.4 Fotgjengerfeltet skal være ferdig opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller  

ferdigattest for første bolig i forbindelse med første byggetrinn.  

 

7.5 Balløkka og lekeareal, jf. § 5 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis rammetillatelse for 

opparbeiding av byggetiltak på B1. 

 

7.6 Fra det tidspunktet det er mulig å kjøre gjennom den interne veien skal det iverksettes tiltak  

(skilting, bom eller lignende) som skal hindre gjennomkjøring. 

 

7.7 Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å 

minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv og 

støy. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres gjeldende.  

 

7.8 Det skal iverksettes nødvendige trafikksikkerhetstiltak for å sikre skoleveiene i anleggsperioden.  

 

7.9 Trerekke i Ragnar Schjølbergs vei skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest kan gis for siste 

byggetrinn i planområdet.  

 

 

 

 


