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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR:  
 
Nordre del av Løvestadfeltet - Spydeberg sentrum vest, 
Spydeberg kommune  
Gnr. 9 Bnr. 3, 111, 145, 146 m. fl. 
 
DETALJREGULERING jfr. pbl § 12-3 
 
Oppstart av planarbeidet fremlagt for kommunen 21.11.2017 
Kunngjøring av igangsetting av reguleringsarbeidet 14.12.2017 
1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget 29.05.2018 
Offentlig ettersyn (20.06.2018 – 24.08.2018) 20.06.2018 
2. gangs behandling i plan- og miljøutvalget 16.10.2018 
Plangodkjenning i kommunestyre  31.10.2018 
 
Reguleringsbestemmelser datert 08.10.2018  Sist revidert:      05.11.2018 
 
§ 1 AVGRENSING 

 Det regulerte området er vist på plankart med, Planid 123-2017-0005 

 
§ 2  FORMÅL (Jfr. pbl § 12-5.) 
  Området reguleres til følgende formål:  

  Bebyggelse og anlegg, PBL §12-5, nr 1      (1100)  Boligbebyggelse, B3, B5 - B7 
    (1510) Energianlegg, E1 
     
 Samferdselsanlegg (pbl. §12-5, nr. 2) (2010) Veg, o_veg  
  (2011) Kjørevei, f_KV1 – KV2 
  (2012) Fortau, f_F1 
  (2016)  Gangveg/sykkelveg, o_GV1  
  (2017)  Gangveg/gangareal, f_GV1 og f_GV2 
  (2082) Parkeringsplasser, f_P1-P2  
 
 Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) (3060) Vegetasjonsskjerm, V1- V3 
  (3080) Kombinert grønnstrukturformål, 
   Park/uteoppholdsareal, f_P/U1
   
§ 3 GENERELLE BESTEMMELSER   
 
3.1 Universell utforming  

Prinsipper om universell utforming hva gjelder tilgjengelighetskrav skal legges til grunn 
ved utforming av bebyggelse og uteoppholdsareal. Minimum 50% av boligene med 
inngangsplan fra terreng skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Tilgjengelighets- 
kravet gjelder ikke for boliger i 2. etasje, når bygningen ikke har krav til heis.   
Gangforbindelser skal tilstrebes med stigningsforhold som ikke overstiger 1:15. Der dette 
ikke er gjennomførbart kan mindre delstrekninger tillates med stigning inntil 1:10. 
Brukbarhet for alle skal vektlegges ved opparbeidelse av felles uteareal og lekeplasser. 

 
3.2 Overvannshåndtering 

Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av overvann, herunder takvann, 
overflatevann og drensvann. Overvann skal håndteres på egen grunn ved fordrøyning og 
fordrøyningsmagasin, og avrenning fra områdene skal ikke bli større enn dagens 
naturtilstand som følge av tiltaket. 

 
3.3 Teknisk infrastruktur 

Strøm til boligene og gatelys, kabel-tv, mv. skal i størst mulig grad fremføres langs veier 
og gangforbindelser, eller i tilknytning til trase for vann og avløp. 



Reguleringsbestemmelser for nordre del av Løvestadfeltet, Spydeberg sentrum vest Side 2 av 7  

Teknisk plan for VA-anlegg, overvannshåndtering, renovasjon, mv for boligfeltene skal 
forelegges kommunen for godkjennelse. 

 
3.4 Geotekniske vurderinger 

Ved større oppfylling og planering av arealer langs jernbanen skal geotekniske vurderinger 
bekrefte at jernbanens stabilitet ikke forringes pga. tiltaket.  

 
3.5 Støy  

Støynivå for boligene og uteoppholdsareal skal sikres ihht retningslinjene i T-1442/2016  
og teknisk forskrift/NS8175 klasse C. Det tillates oppført boliger i område med inntil  
Lden 63 dB fra bane forutsatt at følgende tilleggskrav oppfylles: 
 
- Boenheter med støynivå på fasader over anbefalte grenseverdier Lden 58 dB fra bane, 
skal være gjennomgående og/eller ha en stille side. Alle boliger skal minimum ha ett 
soverom og 50% av oppholdsrom/stue mot stille side, hvor støynivå utenfor vindu er 
Lden=58 dB eller lavere. Oppholdsrom eller boenheter hvor ett eller flere rom kun har 
vinduer i fasader med støybelastning over Lden=58 dB, skal ha solbeskyttelse og balansert 
ventilasjon e.l.  
- Bebyggelse og tiltak for støyavskjerming skal utformes slik at alle boenheter har tilgang 
til private uteoppholdsareal på terreng/balkong med støynivå Lden=58 dB eller lavere.  
- Støyretningslinjens krav til innendørs støyforhold skal tilfredsstilles for hele boligen. 
Ved søknad om tiltaket skal det redegjøres for at støyretningslinjens krav til støy og 
vibrasjoner fra jernbane blir tilfredsstilt hva gjelder boligene og private uteoppholdsareal.  

 
3.6 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein 
etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kultur-
minner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) §8. 

 
 
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG, (pbl § 12-5, nr.1) 
 
4.1 Boligbebyggelse med tilhørende anlegg, B3 og B5-B7 
 Ved utbygging skal det sikres en helhetlig utvikling/utforming av det enkelte boligfelt inkl 
 tilliggende trafikk- og grøntareal. Utbygging av det enkelte felt kan deles i flere byggetrinn. 

  
4.1.1 Plassering  

Balkonger tillates utkraget 1,0 meter over regulert byggegrense mot tilliggende grøntområder. 
Frittstående sportsboder, garasjer, installasjoner/anlegg, overbygd sykkelparkering, nett-
stasjon, mv. tillates plassert over regulerte byggegrenser, men ikke nærmere enn 2,0 meter 
fra eiendoms-/formålsgrense. Med unntak mot veiareal kan mindre frittliggende sportsboder 
inntil 6 m2 plasseres 1,0 meter fra eiendoms-/formålsgrense. Felles avfallsanlegg tillates 
plassert inntil 1,0 meter fra formålsgrense mot veiareal.  
 

4.1.2 Grad av utnytting  
Tillatt grad av utnytting for felt B3 og B5-B7 skal ikke overstige %BYA = 45 %. 
Garasjeanlegg under bebyggelse eller terreng/uteoppholdsareal skal ikke medregnes i grad 
av utnyttelse (%BYA). Garasje/sportsbod pr boenhet skal ikke overstige 40 m² BYA. 
 

4.1.3 Utforming av bebyggelsen 
I felt B3 og B7 tillates leilighetsbebyggelse i inntil 4 etasjer + underetasje/garasjekjeller, 
samt konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer med tilhørende anlegg.  
I felt B5 tillates leilighetsbebyggelse i inntil 3 etasjer samt konsentrert småhusbebyggelse i 
2-3 etasjer med tilhørende anlegg.  

 
I felt B6 tillates konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer med tilhørende anlegg.  
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 Konsentrert småhusbebyggelse kan omfatte kjedet eneboligbebyggelse, rekkehus samt  
 2-8 mannsboliger.  
  
 Konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer skal utformes med pulttak/flate tak. Tredje etasje  
 skal ikke overstige 60% av underliggende etasjeplan. Tilliggende takflate kan benyttes til  
 takterrasse. 
 

Bebyggelse innenfor det enkelte felt eller husrekke skal utformes med et enhetlig arkitektonisk 
utrykk hva gjelder volum, materialbruk og farger. Sammenhengende større fasader skal gis en 
oppbrutt karakter ved bruk av sprang, varierende fasademateriale eller fargevalg. Sokkel-/ 
underetasje kan tillates i tillegg til regulerte etasjer, der tomteforholdene ligger til rette for det. 
 
Garasje/carport kan oppføres som fellesanlegg eller frittliggende/tilbygg til boenheten. Areal 
foran privat garasje/carport kan benyttes som biloppstillingsplass. Det stilles ikke krav til å 
snu på egen tomt/parsell ved innkjøring fra interne boliggater. 
Sportsboder, garasjer/carporter og overbygde sykkelparkering, avfallsløsning, mv skal gis en 
utforming som sammenfaller med tilhørende boliger.  

 
Alle boligene skal ha tilgang til avskjermet privat uteplass/balkong/takterrasse med gode lys- 
og solforhold.  
 
Låvebygning i felt B3 tillates ombygd til boliger eller revet for helhetlig boligutvikling av området. 

 
4.1.4 Byggehøyder  

Gesimshøyde for leilighetsbebyggelse i 3 og 4 etasje med pulttak/flatt tak skal ikke 
overstige hhv. 10,5 og 13,5 meter. Ved saltaksløsning er maksimal gesims-/mønehøyde 
hhv. 11,0 og 13,5 meter. Takoppbygg for tekniske installasjoner og trapp/heis tillates 
oppført over regulert gesimshøyde med maksimal høyde på 1,5 meter. Takoppbygg skal 
ikke overstige 10% av bygningens brutto grunnflate.  
 
Gesimshøyde for konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer med pulttak/flatt tak skal ikke 
overstige 9,0 meter.  
Maksimal gesims-/mønehøyde for konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer er hhv. 6 og 
9 meter. Ved utforming med pulttak/flatt tak er maksimal gesimshøyde 7,5 meter. 

 
Gesims-/mønehøyde for frittliggende garasjer/carport skal ikke overstige hhv. 3,0 og 4,5 
meter. Ved utforming med pulttak/flatt tak er maksimal gesimshøyde 3,5 meter. 
 
Byggehøyder skal beregnes i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.  
 

4.1.5 Utforming av ubebygde areal 
Ubebygde arealer internt i boligområdene skal opparbeides på en kvalitetsmessig god måte, 
hva gjelder dekker, beplantning, møblering, mv, og kan tilrettelegges som interne gang-
forbindelser/kjøreveier, felles og private uteoppholdsareal, grøntområder, lek/ opphold, mv. 
Eksisterende trevegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart. 
Randsoner mot naboeiendommer, trafikkareal og grøntområder skal gis kvalitetsmessige  
god opparbeidelse/beplantning.  
 

4.1.6 Minste uteoppholdsareal (MUA) 
Krav til MUA pr bolig skal tilfredsstilles innenfor det enkelte felt og minimum være: 
- Konsentrert småhusbebyggelse  50 m2 pr bolig 
- Leilighetsbebyggelse   35 m2 pr bolig 

  
Arealer opparbeidet til privat/felles uteoppholdsareal, balkonger/takterrasser, interne gang-
forbindelser, grøntområder mv. internt i boligområdene kan medregnes ved beregning av 
MUA. Overbygd del av terrasse/balkong/takterrasser, terreng brattere enn 1:3 samt støy-
utsatt areal skal ikke medregnes. 
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4.1.7 Nærlekeplass og felles lek og oppholdsareal 
For hver 25. boenhet (1-24 boenheter, 25-49 boenheter osv.) skal det opparbeides minimum 
100 m² nærlekeplass, og gangavstand fra boligene til nærlekeplass skal ikke overstige 100 
meter. Nærlekeplass skal tilpasses de minste og minimum utstyres med sandkasse, to stk 
egnete lekeapparat samt bord og sittegruppe for de voksne.  
Nærlekeplasser og felles oppholdsareal skal ha en sentral og avskjermet beliggenhet, trafikk-
sikker atkomst samt sikres gode lys og solforhold. Minst 50 % av areal avsatt til nærlekeplass 
skal være solbelyst kl. 15.00 ved jevndøgn. 
For felt B3 og B5 kan krav til opparbeidelse av nærlekeplass halveres ved anleggelse av leke-
plass i tilknytning til P/U1.   
Felles uteoppholdsareal i boligområdene skal gis en kvalitetsmessig opparbeidelse og søkes 
avskjermet i forhold til private uteoppholdsareal. Mindre byggverk/overbygg kan tillates. 

 
4.1.8 Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes en detaljert utomhusplan i hensiktsmessig 
målestokk. Planen skal angi en samlet utbygging for hele eller deler av feltet, og vise 
plassering og utforming av bebyggelsen med høydeangivelse av gesims og inngangsparti, 
avkjørsel til område med frisiktslinjer, garasjeanlegg og biloppstilling på terreng, oppstillings-/ 
manøvreringsareal for renovasjonsbiler, gangforbindelser, eksisterende og fremtidig terreng-
høyde, terrengforstøtninger, gjerder/ avskjerming, utforming/opparbeidelse av felles lek og 
oppholdsareal, grøntområder/randsoner mot vei/nabo, plassering av evt. frittliggende anlegg 
for sykkelparkering, sportsboder, trafo og renovasjon, overvannshåndtering mv  
Utomhusplanen skal også inkludere opparbeidelse og utforming av tilliggende kjøreareal, 
grøntområder mv som inngår som en del av utbyggingen. 

 
4.1.9 Parkering 

Parkering for beboere og besøkende skal etableres innenfor det enkelte boligfelt eller 
avsatte felles parkeringsareal. Følgende parkeringsnorm skal legges til grunn:  
 
Konsentrert småhusbebyggelse med felles parkeringsanlegg:    
  1,5 biloppstillingsplass pr boenhet, herunder 1,0 p-plass for boligen  
  og 0,5 p-plasser som felles-/gjesteplass i tilknytning til fellesanlegg. 
  Minimum 3 sykkelplasser pr bolig  

 
 Rekkehus/eneboliger med parkering ved egen bolig:     

  2,0 biloppstillingsplasser pr boenhet,  
  Minimum 3 sykkelplasser pr bolig  
 
Leilighetsbebyggelse med felles parkerings- eller garasjeanlegg:   
  Leiligheter mindre enn 60 m2BRA: 1,0 biloppstillingsplass pr boenhet.  
  Leiligheter større enn 60 m2BRA: 1,5 biloppstillingsplass pr boenhet. 

   Minimum 2 sykkelplasser pr bolig  
 

Minimum 5 % av biloppstillingsplassene i fellesanlegg skal utformes for forflytnings-
hemmede. Tilsvarende skal minst 30% av beboerplassene tilrettelegges med mulighet  
for uttak til el-ladning.  
For leilighetsbebyggelse skal fellesareal for sykkelparkering plasseres i nærheten til 
inngangsparti og tilrettelegges for låsing.  
 

4.1.10 Renovasjonsanlegg 
Anlegg for avfallshåndtering skal plasseres slik at de blir til minst mulig sjenanse. Ved 
etablering av fellesanlegg skal arealene avskjermes med beplantning og/eller gjerde.  
Valg av avfallsløsning skal avklares med renovasjonsselskap før søknad om rammetillatelse.  

 
4.1.11 Gangforbindelser 

Det skal etableres trafikksikre gangveiforbindelser både internt og mellom boligområdene, 
samt til tilliggende fellesområder for lek og opphold. Gangforbindelse gjennom grøntområdet 
P/U1 skal videreføres gjennom felt B3 og B5 med tilgang til tilliggende boligområder og bro 
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over Østre Linje ved Løvestadveien. Angitte gangforbindelser/ferdselsveier gjennom felt B3 og 
B5 skal fremgå av utomhusplan ved søknad om rammetillatelse for 1. byggetrinn.  
Gangforbindelser frem til boliger og mellom boligene og fellesareal for lek og opphold skal 
minimum opparbeides med bredde på 2,0 – 2,5 meter.  
  

4.1.12 Interne kjøreveier 
Kjøreveier og kjørbare gangforbindelser som er påkrevd for renovasjonsløsning, utrykning, 
mv internt i boligfeltene, skal dimensjoneres for lastebil type (L) og minimum opparbeides 
med asfaltert bredde på 3,5 meter + 0,5 meter skulder på hver side. 

 
 
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl §12-5, nr. 2) 
 
5.1 Kjørevei, f_KV1 og f_KV2 

Avsatt kjørevei skal ha funksjon som felles atkomstvei for tilliggende boligfelt, samt felt B3. 
Atkomstvei skal dimensjoneres for renovasjonsbil (type (L), og sikres tilfredsstillende snu-
mulighet uavhengig av byggetrinn.  
KV1 og KV2 skal opparbeides med minimum asfaltert kjørebredde på hhv 5,0 og 4,5 meter. 
Avsatt sideareal skal benyttes til skulder, grøft og snøopplagring. 

  
Avkjørsler til boligfeltene er vist med piler på plankartet. Endelig plassering fastlegges ved 
utarbeidelse av utomhusplan for det enkelte boligfelt, og skal følge «Statens vegvesens 
håndbok N100, Veg- og gateutforming, kapittel E.1.4.» hva gjelder geometri og siktforhold.  
Siktforhold ved avkjørsler skal legge til grunn utformings-/siktkrav for atkomstvei type A1, 
hvor stoppsikt Ls =20 m og L2=4 m. 
Innenfor sikttrekanter ved avkjørsler og kryss tillates ikke sikthindrende vegetasjon, tette 
gjerder, snødeponi, murer eller andre innretninger med høyde 0,5 m over primærvegens 
kjørebanenivå. Tilsvarende gjelder enkeltelement som trær, stolper eller liknende med 
diameter større enn 0,15 m.   

 
5.2 Fortau, F1 

Fortau langs KV1 og KV2 skal anlegges med asfaltert bredde på 2,0 m og kantstein mot 
kjørefelt. 

 
5.3 Gang-/sykkelveg, o_GS1 

Gangforbindelsen skal opparbeides med bredde på 3,0 meter og 0,25 meter skulder på hver 
side. Forbindelsen skal sperres med bom eller tilsvarende for å hindre gjennomkjøring.   
 

5.4 Gangareal/gangforbindelse, GV1 og GV2 
Gangforbindelse GV1 mellom Nordmyrveien og P/U1 skal anlegges som gruslagt gangsti 
med minimum bredde 2,0 meter. Tilsvarende gjelder gangforbindelse GV2 frem til 
Løvestadveien. 

 
5.5 Parkeringsplass, P1- P2 

Parkeringsarealene tillates etablert som felles parkeringsområde/gjesteplasser for hhv. 
boligfelt B3 og B5. Områdene tillates planert og opparbeidet med asfaltert/gruslagt dekke. 
Tilliggende del av KV2 inngår som del av manøvreringsareal for parkeringsområdene, men 
skal til enhver tid holdes åpen for atkomst til tilliggende boligfelt.   
Innenfor områdene tillates ikke faste innretninger/anlegg ut over støyskjerm i forkant av p-
plassene, belysning og anlegg for el-lading. 

 
 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR (pbl §12-5, nr. 3)  
 
6.1 Kombinert grønnstrukturformål, Park/uteoppholdsareal - P/U1 

Grøntområdet skal opparbeides som del av gjennomgående felles park/uteoppholdsareal 
for tilliggende boligfelt og barnehage på Løvestadfeltet. Området skal gis en parkmessig 
opparbeidelse med trær, busker, mv, samtidig som deler av området kan tilrettelegges 
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som aktivitetsområder for lek og opphold, ballspill, møteplasser, turvei, mv. Oppfylling og 
planering tillates, samtidig som «opplevelsen» av ravinedalen skal bevares. 
 
Lekeplass og balløkke skal anlegges innenfor areal angitt på plankartet, hvor balløkke skal 
utformes som en åpen gresslette for variert lek og ballspill. Lekeplass skal utstyres med 
sandkasse, 4-5 lekeapparat egnet for området samt sittegrupper. Balløkke og lekeplass skal 
opparbeides/dreneres slik at overflatevann ledes bort fra området. 
 
Området skal være tilgjengelig for allmennheten, og det skal etableres en gangforbindelse 
gjennom området med tilknytning til tilliggende boligfelt og gang-/turveier. Gangforbindelsen 
skal anlegges som gruslagt sti med minimum bredde 2,0 meter. Trase tilpasses utformingen 
av området. VA-anlegg og annen infrastruktur kan fremføres gjennom området.  

 
6.2 Vegetasjonsskjerm/buffersone, V1-V3 

Avsatt buffersoner skal anlegges som grøntareal, og opparbeides på en kvalitetsmessig god 
måte med gressareal og trerekker/busker. Områdene tillates ikke benyttet til utvending lagring, 
oppstillingsareal, mv. Tilliggende del av områdene skal være ferdig opparbeidet før det gis 
ferdigattest for siste byggetrinn i tilliggende boligfelt.  

 
6.2.1 Vegetasjonsskjerm, V1A og V1B 
 I området tillates anlagt jordvoll kombinert med trerekker/vegetasjon som avskjerming mot  
 næringsområdet. Deler av området tillates også benyttet for anleggelse av gangstier mellom  
 boligområdene, samt del av felles uteoppholdsareal for lek/opphold. 
  
6.2.2 Vegetasjonsskjerm/buffersone mot Østre linje, V2 
 I området tillates ikke høytvoksende trevegetasjon eller større snødeponi som kan være til  

ulempe for jernbanedriften. Tilliggende boligfelt har ansvar for skjøtsel av områdene og 
skal påse at vegetasjon ikke kommer i konflikt med jernbanen. 

 Påkrevd sikkerhetsgjerde og støyskjerm tillates oppsatt innenfor området. Plassering av støy- 
 skjerm fremgår av plankartet. Støyskjerm kan evt. erstattes av en støyvoll som etableres  
 innenfor buffersonen. Endelig plassering, høyder og utforming hva gjelder sikkerhetsgjerde og  
 støyavskjerming skal godkjennes av Bane NOR. Skjermingstiltak skal utformes med særlig  
 hensyn til det estetiske miljøet. 
 
6.2.3 Vegetasjonsskjerm, V3  
 I område V3 skal det anlegges gress for en gangpassasje mellom barnehaven og boligområde  
 B5. Resterende del av området kan beplantes med avskjermende busker/trerekker.  
 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl §12-7, pkt. 10) 
 

 Før det gis igangsettingstillatelse innenfor det enkelte felt, skal tekniske planer for vei, 
vann- og avløp, overvannshåndtering, renovasjon, gatebelysning, nettstasjon og 
annen teknisk infrastruktur være godkjent av kommunen. 
 

 Før det gis ramme-/igangsettingstillatelse for byggetiltak innen 30 meter fra 
nærmeste spors midtlinje for Østre linje skal tillatelse fra Bane NOR foreligge. 

 
 Før det gis rammetillatelse for bebyggelse i felt B7, skal overordnet utomhusplan for 

hele feltet være godkjent. 
 

 Før det gis igangsettingstillatelse for oppføring av støyskjerm/-voll langs Østre Linje, 
skal det foreligge godkjennelse fra Bane NOR hva gjelder plassering, høyde og 
utforming. 

 
 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger innenfor felt B3, B5 og B6 skal 

sikkerhetsgjerde mot Østre Linje være ferdigstilt og godkjent av Bane NOR. 
 

 Område avsatt til felles park/uteoppholdsareal (P/U1) skal være ferdigstilt med utstyr 
og terrengopparbeiding ihht. godkjent utomhusplan ved søknad om midlertidig 
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brukstillatelse for første byggetrinn i felt B5 eller B3, alternativt påfølgende vår dersom 
boligene tas i bruk om vinteren. Tilsvarende gjelder for oppsetting av gjerde/hekk mot 
V3 og P/U1. 

 
 Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass for det enkelte boligfelt/byggetrinn skal 

være ferdigstilt med utstyr og terrengopparbeiding ihht. godkjent utomhusplan før 
boliger kan tas i bruk, alternativt påfølgende vår dersom boligene tas i bruk om 
vinteren.  

 
 Påkrevd kjøreareal, interne gangforbindelser og parkeringsareal for det enkelte 

byggetrinn, skal være opparbeidet og ferdigstilt for boliger kan tas i bruk. Krav til 
opparbeidelse av tilliggende trafikk-/gangareal skal sees i sammenheng med 
byggetrinn og hvilke deler av boligfeltet som bygges ut.  

 
 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for boliger nærmest jernbanen skal det foretas 

ettermåling av minst en av boligene for å dokumentere at innendørs støynivå er 
tilfredsstilt. 

 
 Før det gis brukstillatelse for siste byggetrinn innenfor felt B5 skal fortau langs KV1 og 

KV2 være ferdig bygget, helt frem til Løvestadveien/jernbanebrua. 
 


