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0220 201 5013

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 12. desember 2017 i medhold av plan -
og bygningslovens §§ 12 - 12.

Asker kommune,

For rådmannen

Marte H. Lie

BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR DRENGSRUD
IDRETTSPARK, BOLIGFELT HA4, VARDÅSEN URNELUND, GBNR. 7/443
M.FL

R eguleringsbestemmelser datert 26.9 .2017 , med rettelser av § 2.4 vedtatt i
kommunestyrets møte 12.12.2017
P lankart datert 12.12.2017

§ 1 Planens hensikt
Planens hensikt er;
- å tilrettelegge for en vide re utvikling av idrettsområdene på Borgen/Drengsrud,
samordnet med kommunens eksisterende idretts - og skoleanlegg, sett i
sammenheng med nabolag for øvrig.
- å legge rammer for en utvikling av boligfelt H A4 med tilhørende ny atkomst og
fellesarealer,
- s ikre arealer for en fremtidig urnelund ved Vardåsen kirke, samt
- tilrettelegge for gode, trygge gang - /sykkelveiforbindelser fra naboområdene og
de nye boligfeltene til og gjennom idrettsområdet.

§ 2 Formål og hensynssoner
Bestemmelsene gjelder for det området som er vist med planavgrensning på
plankartet.
Området reguleres til følgende arealbruksformål og hensynssoner:

2.1 Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (1112)
- Kombinert bolig/tjenesteyting (1803)
- Idrettsanleg g (1400)
- Grav og urnelund (1700)

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjørevei (2011)
- Gang - /sykkelvei (2015)
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- Annen veigrunn – teknisk anlegg (2018)
- Annen veigrunn – grøntareal (2019)

2.3 Grønnstruktur
- Naturområde – grønnstruktur (30 20)

2.4 Hensynssoner
- Bevaring av naturmiljø (560)
- Sikringssone – fareområde (370)
- Sikringssone frisikt (140)

2.5 Bestemmelsesområder
- bestemmelsesområde #1, ( driftsatkomst til gbnr. 7/1 «kollen» )
- bestemmelsesområde # 2 og #3 , (støyvoll)
- bes temmelsesområde #4 («myldre - areal» langs o _G/S 1 gjennom

idrettsområde)

§ 3 Rekkefølgebestemmelser

3.1 Rekkefølgekrav felt B1, B2, I1, I2 og I3
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse og anlegg i delområde
B1, B2, I1, I2 og I3 skal gang - /sykkelvei o _G/S 1og o_G/S 2 være etablert.
Som del av veianlegget skal overgang over Vardefaret mellom Borgen skole og
gang - sykkelveiforbind elsen markeres i form av opphøyet gang - sykkelbane eller
med egen materialbruk og belegg i kjørebanen for Vardefaret som gir varsel om
fartsreduksjon .

3.2 Rekkefølgekrav felt B1 og B2
Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse og anlegg i delområde B1 s kal
kjørevei o_ V1 langs det enkelte delfelt, være etablert.

Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse og anlegg i delområde B 2 skal
kjørevei o_ V1, inkl. snuhammer, være etablert.

3. 3 Rekkefølgekrav o_V1 og I1
3.3.1 Før det kan gis brukstillatelse for nye anlegg i nnenfor I1 og ferdigattest for
vei o_V1, skal støyvoll/skjerm innenfor bestemmelsesområde # 2 (mot
eksisterende boligbebyggelse) være etablert i henhold til godkjent utomhusplan.

3.3.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse for veianlegg o_V1 og
støyvoll/skjerm innenfor bestemmelsesområde # 2 (mot eksisterende
bebyggelse) skal sikringsgjerde mot hensynssone H 550_1 være oppført.
(Dokumentasjon på gjennomført sikring skal foreligge).

3. 4 Rekkefølgekrav felt I 1 og I2
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3. 4. 1 Før det kan gis bruks tillatelse for anlegg innenfor delområde I 1 og I2 skal
støyvoll/skjerm innenfor bestemmelsesområde #2 og #3 ( mot B1 og B2) væ re
etablert i henhold til godkjent utomhusplan.

3. 4. 2 Før det kan gis brukstillatelse for nye idrettsanlegg innenfor I1 og I2 skal
det være etablert en hente - og bringesone (Drop - off - sone), samt «venteplass»
for idrettsanlegget for å sikre en trafikksikker løsning for henting og bringing av
barn og andre brukere av anlegget.

3. 4. 3 Før det kan gis brukstillatelse for nye baneanlegg innenfor I1 skal
minimum 80 plasser for sykkelparkering være opparbeidet innenfor feltet .

3. 4. 4 Før det kan gis brukstillatelse for nye baneanlegg innenfor I2 skal
minimum 40 plasser for sykkelparkering være opparbeidet innenfor felt et.

3. 4 . 5 Før det kan gis brukstillatelse til klubbhus innenfor I3 skal det være
etablert minimum 2 H C plasser for bil og minimum 30 plasser for sykkelparkering
ved klubbhuset.

3. 4. 6 Før det kan gis brukstillatelse for nye anlegg innenfor I1 og I2 skal
beplantn ing v ære etablert i henhold til godkjent utomhusplan .

§ 4. Plan - , utrednings - og dokumentasjonskrav / vilkår for
gjennomfør i ng

4. 1 Rekkefølgebestemmelse vedrørende plan - , utrednings - og
dokumentasjonskrav
I planområdet kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl § 20 - 1 og 20 - 2 (tiltak som
krever søknad og tillatelse) ikke finne sted før de utredningskrav som
fremkommer i § 4 er ivaretatt. Krav som følger og defineres av de utredninger
som skal gjennomføres iht . § 4 skal gjelde som rekkefølgebestemmelser.
I den gra d de utredninger som forutsettes utført iht . § 4 avdekker behov for å
stille ytterligere rekkefølgekrav, skal kommunen fastlegge disse kravene.

4. 2 Plankrav
Innenfor området B1 og B2 kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20 - 1 og 20 - 2
(tiltak som krever søknad og tillatelse), herunder opprettelse av ny
grunneiendom til slike formål, ikke finne sted før området inngår i en godkjent
detaljregulering splan.

4. 3 Utrednings - og dokumentasjonskrav
4. 3. 1 Disponering av matjord
Før igangsettingstillatelse for v ei o_V 1 og nye tiltak innenfor I1 - skal det
foreligge plan for gjenbruk/disp o nering av lagret matjord.
Innenfor planområdet kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl. §§ 20 - 1 og 20 - 2
(tiltak som krever søknad og tillatelse), ikke finne sted før det foreligger plan for
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disponering av matjord.

4.3.2 Tekniske planer for ve i
Tekniske planer for offentlige samferdselsanlegg som skal bygges innenfor hvert
byggetrinn skal være godkjent av kommunens bygningsmyndighet før
igangsettingstillatelse kan gis for bygg /anle gg innenfor planområdet. Planene
skal også redegjøre for frisiktsoner ved avkjørsler og adkomst for brann - og
redningstjenester .

4.3.3 Tekniske planer for annen teknisk infrastruktur
Arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 20 - 1 og 20 - 2 (tiltak som krever søk nad og
tillatelse) kan ikke finne sted innenfor det enkelte felt før det er utarbeidet en
detaljert plan for teknisk infrastruktur som berører det enkelte område.
Planene skal være godkjent av kommunens bygningsmyndighet.

Planen skal omhandle tiltak knyttet til
- vannforsyning og avløp .
- håndtering av overvann inkludert flomveier for ekstremnedbørssituasjoner ,
- avfallshåndtering,
- EL - forsyning (høyspent/lavspent),
- tele - /fibernett ,
- felles distribusjonssystem for varme/kjøling av baner innenfor I1 og I2,
- eventuell parkering under bakken .

Følgende funksjonskrav skal legges til grunn for utarbeiding og godkjenning av
planen:
- Lokal overvannshåndtering, både takvann, overflatevann og drensvann skal

fortrinnsvis gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Det skal
redegjøres for aktuelle flomveier for overvann og eventuelle f ordrøyningstiltak.
Løsninger må tilpasses fremtidens klimautfordringer

- Tekniske planer for avfallsløsning skal være g odkjent av kommunalteknisk
avdeling før igangsettingstillatelse til tiltak kan gis. Planen må redegjøre for
fremkommelighet for renovasjonsbil.

4.3.4 Utomhusplaner
Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse i henhold til pbl § 20 - 1 og 20 - 2,
(tiltak som krever søknad og tillatelse) kan ikke finne sted før det aktuelle
arealet inngår i godkjent utomhusplan . Utomhusplanen skal fremmes samtidig
med søknad om rammetillatelse. For idrettsområdet skal utomhusplanen
omfatte hele det aktuelle delfelt . Uto mhusanlegg knyttet til det enkelte felt skal
være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis. Dersom brukstillatelse gis om
vinteren, skal utearealene være ferdigstilt innen 30. juni samme år. Dersom kun
en begrenset del av idrettsanlegget i det enkelt e delfelt opparbeides, vil
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opparbeidelseskravet til utomhusanlegg, etter en konkret vurdering og på visse
vilkår , kunne begrenses.

For boligfelt B1 og B2 og grav - urnelund GU skal utomhusplan utarbeides i
samsvar med kommunens retningslinjer for utarbeidelse av utomhusplan.

For idrettsområde I1, I2 og I3 skal Mulighetsstudie, datert Gullik Gulliksen
Landskapsarkitekter 27.10.2016, legges til grunn for utomhusplanen. Dersom
Mulighetsstudie av 27.10.2016 ikke legges til grunn for rammesøknad innen for
idrettsområde I1, I2 og I3, skal det foreligge ny mulighetsstudie for hele
idrettsområde.

For hvert felt skal det i tillegg utarbeides en detaljert utomhusplan i målestokk
1: 200 .
Planen skal m inimum vise;
- idrettsanlegg og bebyggelse plassering i pl an og høyde
- utforming av alt ubebygd areal for øvrig, inkludert materialbruk og overflate
- utforming av plasser , kjøreveier, gang - og sykkelanlegg, trafikksikre
krysningspunkter, hastighetsdempende elementer, skråningsutslag, frisikt , stier
- eksiste rende og nytt terreng med eksisterende og nye koter
- eksisterende vegetasjon og ny beplantning, plantevalg og plassering
- plassering og utforming av terrengforstøtninger, trapper, gjerder etc. med
angitt høyde,
- utforming, materialbruk og farger og pl assering av benker, annen møblering ,
lysstolper, høytaleranlegg, skilt og gjerder
- avfallspunkter og plassering av avfallsbeholdere
- håndtering av overvann, anvisning av flomveier
- innganger og adkomster,
- parkering for bil og sykkel,
- driftsvei fo r betjening av anlegget og for betjening av Drengsrud gårds areal
«kollen» gbnr. 7/1,
- støy s kjermingstiltak,
- belysning, inkludert belysning av skilt og tiltak for å redusere lysforurensing
- vinterbruk /snølagringsareal
- trafo

Gjennom snitt og plantegninger skal det redegjøres for tilknytning og o vergang
til tilstøtende arealer/naboområder

Det skal redegjøres for hvordan prinsipper om universell utforming/
tilgjengelighet for alle er ivaretatt.

Det skal legges vekt på å bruke materialer og bep lantning som ikke er
allergifremkallende.
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4.3.5 Grunnforhold
Ved søknad om rammetillatelse for byggetiltak innenfor B1 og B2 og for nye
idrettsanlegg innenfor felt I1 og I2 skal det foreligge utredning av grunnforhold
som skal samordnes med detaljert pla n for teknisk infrastruktur.

Det skal dokumenteres hvordan stabilitet og setningsfare innenfor tiltaksområdet
er ivaretatt for samtlige tiltak. Ved behov skal det gjennomføres supplerende
grunnundersøkelser. Det må redegjøres for konsekvensene av påførte laste r, så
som oppfylling av terreng , samt eventuelle nødvendige avbøtende tiltak. Slik
dokumentasjon må også foreligge for midlertidige tiltak.

4.3.6 Støy
Ved søknad om rammetillatelse for nye idrettsanlegg innenfor felt I1 og I2 skal
det foreligge red egjørelse for støy fra idrettsbanene. Behov for avbøtende tiltak
mot nabobebyggelse (kirke, skole, boliger) skal avdekkes.

4.3.7 Lys
Ved søknad om rammetillatelse for nye idrettsanlegg innenfor felt I1 og I2 skal
det foreligge byggesøknad for aktuelt lys anlegg i tilknytning til anlegget.
Søknaden skal inneholde en redegjøres for type lyskilder og lysavskjermende
tiltak mot nabobebyggelse.

4.3.8 Parkering
Ved søknad om rammetillatelse for nye idrettsanlegg innenfor felt I1 og I2 skal
det foreligge plan for lokalisering av sykkelparkering.

Før igangsettingstillatelse for nye baner (ut over eksisterende bankapasitet), og
for friidrettsstadion med tribuneanlegg, skal det fremlegges en plan for
trafikkavvikling og parkering ved kamper me d maks antall tilskuere som
anlegget bygges for. Planen skal også vise eventuell disponering av
parkeringsplasser utenfor området. Plan for trafikkavvikling skal godkjennes av
kommunens bygningsmyndighet .

4.3.9 Skilt
Det skal utarbeides en samlet skiltp lan for idrettsområdet. Skiltplan skal være
godkjent av kommunens bygningsmyndighet før det kan gis brukstillatelse for
nye anlegg innenfor felt I1 , I2 og I3.

4.3.10 Energi og klima
Ved søknad om tillatelse skal det redegjøres for energibruk og mulige ti ltak for å
redusere klimautslipp.

Sammen med søknad om rammetillatelse for ny bebyggelse og anlegg skal det
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foreligge en plan for gjennomføring av anleggsperioden innenfor det aktuelle
feltet. Planen må bl.a. redegjøre for areal for lagring av
m asser/mass ehåndtering.

4.3.11 Anleggsperioden
Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge et miljøoppfølgingsprogram
som redegjør bl.a. for trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyfo rhold
for anleggsperioden. N ødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge -
og anleggsarbeider kan igangsettes.

I forbindelse med byggearbeidene innenfor planområdet skal masser som tas ut i
områdene hvor kjempebjørnekjeks og kanadagullris fin nes (jf. Artskart), ikke
flyttes til områder hvor de kan etablere seg og fortrenge biologisk rike områder.
Disse massene skal håndteres på eiendommene ved at de infiserte
m atjordlagene graves ned, fortrinnsvis under bygg eller i aktivt skjøttede
gressareal er .

§ 5 Bebyggelse og anlegg

5.1 Område B1 - boligområde – konsentrert småhusbebyggelse
5.1.1 Området B1 kan bebygges med konsentrert boligbebyggelse i form av
rekkehus/leiligheter. Grad av utnytting skal ikke overstige % BYA = 25 % av
tomtens nettoareal. Parkeringsanlegg under terreng medregnes ikke i grad av
utnytting.

5.1.2 Gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m. Mønehøyde skal ikke overstige 9,0
m. K otehøyde for s okkel 1. et g. skal fastsettes i detaljregulering.

5. 1 . 3 For hve r boligenhet innenfor planområdet skal det avsettes minimum 50
m2 egnet felles uteoppholdsareal (M UA) på bakkenivå for lek, aktivitet og
uteopphold. Min. 25 m2 av fellesarealet pr bolig skal opparbeides som
nærmiljøanlegg/lekeareal. Fellesarealer på dekker over parkeringskjellere kan
medregnes forutsatt at det er tilstrekkelig terrengoverdekning til parkmessig
opparbeidelse. I arealer for beplantning skal jorddekke bygges opp min. 50 cm,
men kan avfases mot gangveier, plasser og inn mot bygninger.

Fellesar ealene skal sikres som fellesareal for samtlige boliger innenfor B1 og skal
etableres og ferdigstilles i takt med ferdigstillelsen av boligene. Alle boliger skal i
tillegg ha egen terrasse / privat uteareal med direkte adkomst fra boligen.

5.1.4 A ntall syk kelplasser, gar asje - og biloppstillingsplasser boligene skal være i
henhold til Asker kommunes parkeringsnorm. Dimensjonering av parkeringsareal
skal være i henhold til kommunens gjeldende veinormaler.
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5.1.5 Det skal etableres nedgravde avfallsstasjoner.

5.2 Område B2 - kombinert bolig/tjenesteyting
5.2.1 Området kan bebygges med konsentrert småhus boligbebyggelse ,
alternativt kombinert med omsorgsboliger/tilrettelagte boliger med tilhørende
servicefunksjoner. Maks tillatt utnyttelse % BYA= 25 %. Parker ingsanlegg under
terreng medregnes ikke i grad av utnytting.

5.2 . 2 Gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m. Mønehøyde skal ikke overstige 9,0
m. Kotehøyde for sokkel 1. etg. skal fastsettes i detaljregulering.

5.2.3 For hver boligenhet innenfor planområdet skal det avsettes minimum 50
m2 egnet felles uteoppholdsareal (M UA) på bakkenivå for lek, aktivitet og
uteopphold. Min. 25 m2 av fellesarealet pr bolig skal opparbeides som
nærmiljøanlegg/lekeareal.

Fellesarealene skal sikres som fellesareal for samtlige boliger innenfor B2 og skal
etableres og ferdigstilles i takt med ferdigstillelsen av boligene. Alle boliger skal i
tillegg ha egen terrasse / privat uteareal med direkte adkomst fra boligen.

5.2.4 A ntall sykkelplasser, garasje - og biloppstillingsplasser for boligene skal
være i henhold til Asker kommunes parkeringsnorm. Dimensjonering av
parkeringsareal skal være i henhold til kommunens gjeldende veinormaler.

5. 2 .5 Det skal etableres nedgravde avfal lsstasjoner.

5.3 Idrettsanlegg
5.3.1 Området skal fremstå som en helhetlig idrettspark, med høy arkitektonisk
og estetisk kvalitet.

5.3.2 Innenfor området I1 og I2 kan det tillates oppført utendørs idrettsanlegg
og andre friluftstiltak som fremmer områd ets bruk som idretts - og
rekreasjonsområde og møteplass.

Det tillates oppført tribuneanlegg, mindre byggverk knyttet til drift og
vedlikehold av anlegget, mindre installasjoner for idrett, lek og opphold, samt
tak over sykkelparkering og lignende. Med mindre byggverk menes byggverk
med maksimalt størrelse 50 M2 BYA og maks høyde 4,5 meter. Ulike mindre
byggverk skal utformes med arkitektoniske fellestrekk, slik at disse fremstår som
en visuell helhet gjennom form, material - og fargebruk.

Arealer som ik ke benyttes til idretts anlegg/baner eller nødvendig infrastruktur
skal opparbeides parkmessig med variert vegetasjonsbruk. Det skal tilrettelegges
for ikke organisert opphold og aktivitet.
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5.3.3 Innenfor området I3 kan det oppføres klubbhus med tilhørend e
servicefunksjoner (garderober, møtelokaler, café og kiosk) innenfor regulerte
byggegrenser. Maks tillatt utnyttelse BRA= 2000 m 2.

Byggehøyde skal ikke overstige kote +175.

Ved utforming av klubbhus skal det legges særlig vekt på hensyn og tilpasning til
Vardåsen kirke. Tak og fasader skal ha en mørk farge og matt overflate. Fasader
skal utføres i støyabsorberende material.

5.3.4 Gjerder
Området skal ikke gjerdes inn. Det kan tillates inngjerding av enkeltanlegg i form
av sikringsgjerde og inngjerdi ng knyttet til arrangementer. Slike gjerder skal
være flettverksgjerder eller nett, og høyden fastsettes etter gjerdets formål.

5.3.5 Belysning av baneanlegg
Det tillates etablert master for flombelysning av baneanlegg . Flomlysanlegget
kan maksimum ha en lysstyrke tilsvarende 1200 lux ved kampavvikling og
maksimum 200 lux ved trening.

Lysanlegg i tilknytning til idrettsområdet skal byggemeldes. Ved søknaden skal
det redegjøres for type lyskilder og lysavskjermende tiltak mot nabobebyggelse.
Lysanleg g skal plasseres på en slik måte at nabolag i nord i minst mulig grad blir
forstyrret av lysforurensning og blending .

5.3.6 Høyttaleranlegg
Det skal etableres et desentralisert høyttaleranlegg, med flere mindre høyttalere
knyttet til hvert enkelt idretts anlegg/bane . Høyttaleranlegg kan kun brukes for
nødvendig speakertjeneste under kamper og større arrangement.

Høyttaleranlegg skal ikke benyttes mellom kl 2 0 - 0 9 , og maksimalt lydnivå fra
høyttaleranlegget utenfor fasade på tilliggende boliger skal ikke ov erskride 65
dBA i tidsperioden kl 18 - 20 og 9 - 11 og 75 dBA på dagtid.

5.3.7 Støy
Teknisk støynivå fra ballspill skal på uteplass og utenfor rom i nærliggende
bebyggelse med støyfølsom bruk ikke overstige maksimalt A - veid lydnivå L
pAmaks 60 dBA. Støyskjerm er skal utformes slik at de ikke medfører økt
støybelastning på eventuelt støyfølsomme områder utenfor planavgrensningen.

5.3.8 Skilt
Det tillates kun skilt som er i henhold til godkjent samlet skiltplan. Eventuelle
reklameskilt/flagg/bannere skal fast settes i skiltplan. Kommuneplanens
bestemmelser skal legges til grunn for skiltplan.
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5.3.9 Sykkelparkering
Innenfor idrettsområdene skal det samlet etableres min. 150 sykkelplasser.
Plassene skal plasseres hensiktsmessig og godt synlig ved de ulike anleg gene.

Innenfor I1 og I2 skal det etableres henholdsvis 80 og 40 plasser for
sykkelparkering. Innenfor I3 skal det etableres min. 30 plasser for
sykkelparkering.

25% av s ykkelparkeringsplasse ne skal etableres under tak. Samtlige
sykkelparkeringsplasser skal være låsbare og av god kvalitet.

Innenfor I3 kan det tilrettelegges for maksimum 6 parkeringsplasser for bil. Av
disse skal m inimum 2 parkeringsplass er tilrettelegges for H C .

5.3.10 Gummigra nulat tillates ikke ved etablering av kunstgressbane

5.4 Grav - /urnelund
Innenfor område U1 skal det etableres grav - /urnelund, med tilhørende
gangveier, plasser/sittegrupper knyttet til Vardåsen kirke. Innenfor området kan
det oppføres et mindre driftsb ygg (maks grunnflate 50m2, maks. høyde 4,5m).
Bygget skal inngå i en helhetlig utforming av urnelunden, gis en hensiktsmessig
lokalisering og god arkitektonisk utforming.

§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
6.1 Fellesbestemmelser
Ved opparbeid else av offentlig samferdselsanlegg skal vei - og gatenormal,
retningslinje for veibygging og veibelysningsnorm for Asker kommune legges til
grunn. Belysning av samferdselsanlegg som er åpne for alminnelig ferdsel skal
ferdigstilles samtidig med anleggene. Både belysning, armaturer og stolper skal
tilpasses miljø og fargesetting. Det skal tas spesielt hensyn til synshemmedes
behov for blendfrihet.

Grøfter og annet veiareal skal opparbeides med grøntanlegg/beplantning
samtidig med veiene. Annet veiareal skal gis en god estetisk standard. Kantstein
skal utføres i naturstein. Naturstein skal også benyttes i eventuelle murer. Plan
for utforming av arealene skal inngå i utomhusplan. Beplantningen skal være
etablert før ferdigattest på veianleggene kan gis.

6.2 Offentlig kjørevei o_ V1
Veien skal tjene som kjøreatkomst til bebyggelse innenfor B1 og B2 og skal
opparbeides med normalprofil kjørebanebredde med 4,0m og grøfter 2,0. Det
skal etableres fysiske tiltak (i form av høy kantstein, stabbesteiner e.l.) for å
hindre parkering langs veien.
Der o_G/S 1 krysser kjørevei o_V1 skal gang - /sykkelbane markeres opphevet
eller med egen materialbruk. Før krysningspunktet skal det etableres belegg i
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kjørebanen for vei o_V1 som gir varsel om fartsreduksjon .

6.3 Offentlig gang - /sykkelvei o_G/S 1 og o_G/S 2
G ang - og sykkelvei o_G/S1 skal opparbeides fra Vardefaret til Drengsrudveien.
G jennom akse n av idrettsområdet skal veien ligge som en del av myldre - og
aktivitetsområdet og opparbeides med bredde 4 meter og 1 meter drifts areal fritt
for inventar. Endelig plassering av gangvei kan avklares ved innsending av
utomhusplan.

Gang - /sykklevei o_G/S1 inngår i et helhetlig ferdsels - og oppholdsareal
(myldreareal) gjennom idrettsparken som skal være tilgjengelige for
allmennheten. Dette myldrearealet skal gis et helhetlig og samlende uttrykk
gjennom valg av gatebelegg, møblering, vegetasjon og belysning. Valgte
elementer skal bidra ti l å bygge opp under myldrearealets sammenbindende og
sentrale funksjon gjennom området. Valg av beplantning skal gjøres med
utgangspunkt i en vurdering av sol - og skyggeforhold, vindforhold,
skjøtselsbehov, siktforhold og øvrig møblering. Myldrearealet ska l ha et enhetlig
dekkemateriale og planlegges helhetlig som et sammenhengende
aktivitetsområde.

Der gang - /s ykkelvei en krysser andre harde flater/dekkemateriale skal veien
merkes med piktogrammer i banedekke . Kryssende gangtraseer evt.
rulleskiløyper skal etableres med belegg som gir fartsreduksjon.

Gang - sykkelvei o_G/S2 skal opparbeides med fast dekke i min 3,0 m bredde.

6.4 Annen veigrunn - grøntareal
Annen veigrunn grøntareal skal opparbeides, tilsåes og beplantes med god
standard i henhold til go dkjent planteplan.

§ 7 Grønnstruktur
Felt G1 omfattes av hensynssoner for bevaring av naturmiljø.

§ 8 Hensynssoner
8 .1 Bevaring av naturmiljø
Hensynssonen H560 - 1 skal sikre bevaring av bekkedrag og dens kantsoner.
Terreng og vegetasjon innenfor området skal bevares.

Innenfor området er det ikke tillatt å drive virksomhet, eller oppføre bygg og
anlegg som kommer i konflikt med områdets funksjon som naturområde.
Lagring, deponering av hageavfall, masser o.l er ikke tillatt.

Skjøtsel av områdene skal gjennomføres på en måte som ivaretar biologisk
mangfold. Vindfall og død ved i kantsonen skal ikke fjernes med unntak av kvist
og død ved som medfører oppdemming / hindringer i vannveien.
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8.2 Hensynssonen H560 - 2 skal sikre at det opprettholdes et skje rmende
vegetasjonsbelte mellom idrettsarealene og Vardåsen kirke. Inngrep i terreng og
vegetasjon utover vanlig skjøtsel, herunder lagring, tilrigging, hensetning av
gjenstander og massedeponering er ikke tillatt. Unntatt er tilrettelegging for
stiforbin delser, plassering av benker o.l. Alle tiltak skal tilpasses terreng og
landskap og skal skje så skånsomt som mulig.
Ved skjøtsel skal det legges særlig vekt på bevaring av eksisterende trær og
tilvekst av nye. Området kan for øvrig skjøttes parkmessig.

8.3 Sikringssone – Faresone for høyspenningsanlegg
Før tilrettelegging av veiareal, sykkelparkering eller andre tiltak som berører
sikringssonen skal det innhentes uttalelse fra Hafslund Nett AS.

8.4 Sikringssone – Frisikt
I frisiktsoner skal det være fri sikt fra og med 0,5 meter over tilstøtende veger.
Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med veianlegget.

§ 9 Bestemmelsessone
9.1 S kjermingsanlegg (s tøyvoll / - skjerm) innenfor bestemmelsesområde # 2 og
#3 skal t ilpasses omgivelsene , terreng og landskap og utformes som varige
elementer i landskapet.
Skjermingsanlegget skal fortrinnsvis utføres som støyvoll , alternativt kan det
benyttes en kombinasjon av voll og skjerm, evt. ved at jordvollen kombineres
med mur på den ene siden. Vollen skal bepl antes.

Innenfor #3 kan rulleskiløype eller andre gang - /joggeløyper innarbeides som en
del av vollen.

9.2 Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det tilrettelegges for kjørbar
forbindelse for landbruksmaskiner knyttet til drift av kollen liggende vest for
V ardåsen kirke. Atkomsten skal ikke benyttes til bilkjøring.

9 .3 Bestemmelsesområde #4 angir en ca. avgrensning av «myldre - areal»
som grenser inn mot gang - /sykkelvei o_G/S1 og som skal opparbeides som
tilrettelagt for opphold, gående og syklende. Arealet skal tilrettelegges for
arrangementer.

Arealet skal opparbeides med et gjennomgående dekke som gir et "plassgulv"
som fremstår som en enhet. Krysningspunkter og forbindelseslinjer kan
synliggjøres med ulik markering og belegg i dekket. Innenfor arealet ka n det
tilrettelegges for møte - og sitteplasser, varierte aktivitetsplasser med
skulpturelle lekeapparater som legger til rette for f.eks. parkour, o.l.
____________________________________________________________
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