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REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ REGULERINGSPLAN FOR ” KLEMMAPARKEN ” PÅ HARESTUA
GNR.116/ BNR.142 - LUNNER KOMMUNE.

Reguleringsplanen erstatter deler av tidligere Områdereguleringsplan for Harestua
sentrum, vedtatt 14.02.2013.

§ 1. AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med planavgrensning på plankartet.

§ 2. Arealformål i reguleringsplanen
Området reguleres til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg- PBL § 12-5, nr.1
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål, offentlig, Barnehage og Idrettshaller,

15,0 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – PBL § 12-5, nr.2
- Kjøreveg – offentlig, o_KV1
- Fortau - offentlig, o_FTA
- Gang- /sykkelveg - offentlig, o_GS1, o_GS2, O_GS3 og o_GS4
- Annen veggrunn – grøntareal - offentlig, o_VG
- Energinett – Nettstasjon, EN
- Parkeringsplasser (på grunnen) – offentlig, o_PP, 4,6daa

Grønnstruktur - PBL § 12-5, nr.3
- Grønnstruktur – offentlig, o_G1, o_G2, o_G3 og o_G4

Hensynssone – PBL § 12-6
- a3 Faresone - Høyspenningsanlegg

§ 3. FELLESBESTEMMELSER FOR PLANOMRÅDET

§ 3.1. Kulturminner.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området men dersom det i
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om Kulturminner § 8. Melding skal snarest
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

§ 3.2 Illustrasjonsplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20 skal det
for området med Kombinert formål, barnehage og idrettshaller, sendes inn
illustrasjonsplaner og snitt som viser:
- Plassering av bebyggelsen
- Utomhusplan med utforming av atkomstområdet, sykkelparkering, løsning for

avfallscontainere, lekeplasser og interne gangveger
- Handicap-parkering
- Belysningsplan
- Utomhusplan for barnehagen
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- Bebyggelsens høyde og takform
- Fasadetegninger
- Forhold til terreng og naboområder
- Eksisterende og framtidig terreng skal framgå ev plan og snitt
- Eksisterende trær og tregrupper som skal bevares
- Nye beplantninger og grøntarealer
For parkeringsplassen, o_PP:
- Biloppstillingsplasser, kjøremønster og oppdeling av parkeringsarealene
- Angivelse av høyder på veger og plasser og snitt
- Belysningsplan for parkeringsplasser og gangveger
Samen med søknad om byggetillatelse skal det også redegjøres for
kriminalforebyggende tiltak i forbindelse med bygg og anlegg.

§ 3.3 Landskap, vegetasjon og terreng.
Innenfor planområdet skal eksisterende trevegetasjon og grønnstruktur bevares i
størst mulig grad.
Bebyggelse og anlegg skal ved utforming og plassering tilpasses eksisterende
terreng slik at det blir så lite behov som mulig for skjæringer, fyllinger og murer, og
konsentreres slik at mest mulig eksisterende grønnstruktur blir bevart.
Skjæringer og fyllinger skal planeres og opparbeides slik at de framstår som en
naturlig overgang mot eksisterende terreng og vegetasjon.

§ 3.4. Fornybar energi og fjernvarme.
Bebyggelsen skal tilrettelegges for bruk av fornybar energi, eksempelvis solenergi og
med oppvarmingssystem for vannbåren varme.

§ 3.5. Universell utforming og tilgjengelighet .
Det skal sikres universell utforming i henhold til kravene i TEK10 innenfor
planområdet slik at alle personer med nedsatt funksjonsevne får god tilgjengelighet.

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG – PBL § 12-5, nr.1

§ 4.1 Kombinert bebyggelse og anlegg sformå l, offentlig – Barnehage og Idrettshaller ,
15,0 daa
Området skal ha bebyggelse for barnehage og idrettshaller.
Byggegrense for bebyggelsen er vist på plankartet.
Det skal utarbeides illustrasjonsplaner, utomhusplaner med mer for området ihht. §
3.2 som må godkjennes av Lunner kommune.

Maksimal tillatt tomteutnyttelse % BYA = 60 %.
Parkeringsplassene i felt o_PP skal ikke medregnes i % BYA for dette området.

Maksimal tillatt gesimshøyde er 13m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bebyggelsen. Maksimal gesimshøyde er kote 256.

Takform.
Bebyggelsen skal ha flate tak, definert som tak med fall inntil 6 grader (1:10). Takene
skal ha mørkegrå flater (ikke svarte) og ha matt overflate. Detaljering og gesims skal
tilpasses byggets funksjon, visuell kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet.

Estetikk, materialbruk og fargevalg.
Det skal legges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av bebyggelse og
utomhusanlegg. Bebyggelsen skal når det gjelder volumer, takform, materialbruk og
fargesetting utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg.
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Fasadenes tette og åpne flater skal gis et samspill mellom funksjon og omgivelser.
Teknisk utstyr, installasjoner, heis- og trappeoppbygg på tak skal integreres i den
arkitektoniske utformingen.
Alle enkle bygningskonstruksjoner som blant annet sitteplasser, le for vær og vind
skal tilpasses barnehagens og idrettshallenes arkitektoniske uttrykk og inneholde
estetisk vurdering i forhold til plassering, omgivelser, omfang, materialbruk og
fargevalg.
Fasademateriale skal domineres av tre i alle bygg.
Det skal benyttes dempede, avstemte naturfarger som binder bygningsvolumene
sammen.
Uteoppholdsareal sør og sørvest for barnehagen skal kunne inngjerdes.
Skilt og informasjonstavler skal inneholde estetiske vurderinger vedr. omfang,
materialbruk og fargevalg. Utvendig reklame er ikke tillatt.

Det skal anlegges sykkelparkering og handicap-plasser nær hovedinngang.
Utearealene skal sikres god standard og gis en tiltalende utforming. Rabatter og
benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art,
slik som stein/betong.
Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger.
Fasader skal lyssettes som ledd i kriminalforebygging.
Fasader og konstruksjoner skal domineres av trematerialer.

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5, nr.2

§ 5.1. Kjøreveg - offentlig, o_KV1.
Kjøreveg 1 på planen gjelder eksisterende veg, Elvefaret, som skal være
kjøreatkomsten til området.
Vegens bredde er regulert med en breddeøkning på 1,0m til 6,3m.

§ 5.2 Fortau – offentlig, o-FTA.
Dette gjelder eksisterende fortau på vestre side av vegen Elvefaret. Fortauet er
regulert med samme bredde som i dag, 2m

§ 5.3 Gang-/ sykkelveger - offentlige, o_GS1, o_GS2, o_GS3 og o_GS4.
Gang- og sykkelveger skal opparbeides med 3m bredde, de skal ha belysning og fast
toppdekke. O_GS4 kan opparbeides uten fast dekke.
o_GS1 kan benyttes som adkomstveg til gnr.79, bnr.37 og bnr.38, fra nord (ikke
gjennomkjøring).
o_GS3 kan benyttes som adkomstveg til teknisk bygning – nettstasjon.
O_GS4 er regulert for atkomst over Klemma og mot framtidig bebyggelse øst for ny
kommunal veg og mot Harestua stasjon.

§ 5.4 Annen veggrunn – grøntareal – offentlig , VG
Arealene er regulert for opparbeiding av grøfter, skjæringer og fyllinger. Arealene skal
planeres, dekkes med jord og tilsåes med gressfrø for naturterreng.

§ 5.5 Energinett – nettstasjon , EN.
Gjelder plass for ny nettstasjon som blant annet skal forsyne barnehage og
idrettshaller med strøm. Rundt nettstasjonen er det en faresone/ byggegrense på 5m
som er vist på plankartet
Adkomst til nettstasjonen skal foregå via o_GS3.

§ 5.6 Parkeringsp lasser (på grunnen) – offentlig, o_PP, 4,6 daa.
Det skal opparbeides minimum 80 parkeringsplasser. 5 % det vil si 4 plasser skal
være tilrettelagte p-plasser for personer med nedsatt funksjonsevne
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For parkeringsplassen er maksimal tillatt utnyttingsgrad % - BYA=50 %
Parkeringsplassene skal tilpasses områdets terreng og trevegetasjon, uten store
skjæringer eller fyllinger, og bestående bunnvegetasjon og trær skal bevares enten
som enkelttrær eller grupper for å bryte opp plassen.
Parkeringsplassene skal ha belysning og de skal ha knust grus som toppdekke.
Det skal utarbeides en illustrasjonsplan som viser kjøremønster, oppdelte
parkeringsplasser, trær og vegetasjon, og denne planen må godkjennes av Lunner
kommune.
Kriminalitetsforebyggende tiltak skal innarbeides i illustrasjonsplanen.
Det skal tilrettelegges minst 4 parkeringsplasser med strømuttak for el-bil.

§ 6. GRØNNSTRUKTUR, PBL § 12-5, nr.3

§ 6.1 Grønnstruktur - skogsbelte , offentlig , o_G1, 8,7 daa.
Dette omfatter arealet mellom boligbebyggelsen i vegen Steinbrøttet og området
regulert for barnehage og idrettshaller.
Skjøtsel av området skal ha som hovedformål å forebygge kriminalitet. Busk-
/krattvegetasjon skal ikke etableres og eksiterende trevegetasjon skjøttes slik at
kriminalitetsforebygging skjer.
Det kan tillates opparbeidelse av enkel skiløype.

§ 6.2 Grønnstruktur – aktivitetspark , offentlig, o_G2, 1,98 daa.
Innenfor området kan det tillates opparbeidelse av en aktivitetspark med tilhørende
utstyr. Denne skal tilpasses områdets terreng og trevegetasjon som skal bevares i
størst mulig grad.
Ved opparbeidelse skal det vektlegges en tiltalende utforming. Det skal benyttes
materialer av varig art, slik som stein/betong.
Det skal utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

§ 6.3 Grønnstruktur, offentlig, o_G3, 0,45 daa.
Gjelder området på sørsiden av bebyggelsen for barnehage og idrettshaller og
innenfor området som er regulert for parkering.
I området skal eksisterende terreng med bunnvegetasjon og trær bevares.
Det kan tillates en forsiktig rydding og skjøtsel av buskvegetasjonen i området men
ingen terrenginngrep.
Dette arealet må inngå i illustrasjonsplanen som skal utarbeides for
parkeringsplassen (§ 5.6).
Dersom hensynet til trafikksikkerhet (sikt) krever det, skal vegetasjon fjernes og
terrenget bearbeides.

§ 6.4 Grønnstruktur – skogsbelte, offentlig, O_G4, 1,1 daa.
Dette omfatter arealer mellom eksisterende veg, Elvefaret, og grønnstruktur langs
elva Klemma.
Eksisterende vegetasjonen skal i størst mulig grad beholdes men skjøtsel og hogst av
busk-/krattvegetasjon kan tillates for å ivareta kriminalitetsforebygging.
Innenfor området tillates oppført teknisk bygg (nettstasjon) som vist på plankartet.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER , PBL § 12-7, nr.10

§ 7.1 Før det gis brukstillatelse for byggeriet (barnehage/idrettshaller), skal følgende være
opparbeidet/produsert i henhold til §§§ 4, 5 og 6 og i henhold til områderegulerings-
planens bestemmelser §§ 8.1 og 8.2:
- Kjøreveg
- Parkeringsplass
- Gang- og sykkelveger (1-4)
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- Snarveg over Klemma og fram til nye Elvefaret
- Turveg/ -sti langs Klemma
- Skjøtselsplan for arealene langs
- Aktivitetspark

§ 8 TEKNISKE ANLEGG

§ 8,1 Vann og avløp.
Ny bebyggelse skal tilkoples nye kommunale vann- avløpsledninger som skal legges i
eksisterende trase for Elvefaret.

§ 8.2 Vann til brannslokking.
Vannforsyning til brannslokking skal skje fra kommunal 225mm vannledning. Til
sprinkling og utvendig hydranter er det beregnet at det skal legges 65mm
vannledning til barnehagen og 90mm vannledning til idrettshallen, begge med 4 bars
trykk.

§ 8.3 Strømforsyning.
Strømforsyning vil skje fra ny nettstasjon som skal plasseres ovenfor nordøstre hjørne
av idrettshallen.

§ 8.4 Overvann.
Overvann skal som hovedprinsipp fra veger og p-plasser ledes ut i omkringliggende
terreng for infiltrasjon. Takvann og overvann fra faste dekker nærmest inntil
bebyggelsen skal ledes til overvannskummer som tilkoples ny kommunal
overvannsledning i Elvefaret.


