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VERDAL KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR TANGEN TUNET
REGULERINGSBESTEMMELSER
§1 REGULERI NGSFORMÅL
1.1 Området er regulert til:
§ 12-5 Nr. 1 - Bebyggelseog anlegg
- Boligbebyggelse–blokkbebyggelse
(BB).
- Garasjeanlegg
for bolig- / fritidsbebyggelse(GB)
- Renovasjonsanlegg
- Uteoppholdsareal
- Lekeplass
§ 12-5 Nr. 2 - Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur.

- Kjøreveg
- Parkeringsplasser
- Annenveggrunn– Tekniskeanlegg
§ 12-5 Nr. 3 - Grønnstruktur.
- Turveg
§ 12-6 – Hensynssoner
-Frisiktsone
-Faresonevedtrafo
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§2 FELLESBESTEMMELSER
2.1 Estetikk
Alle tiltak somomfattesav plan- og bygningslovenskal,nårdetgjeldervolumer,stiluttrykk,
materialbruk,fargerog lignendeutformespåenslik måteat byggetiltaketfår engodarkitektonisk
og estetiskutforming.Områdetskalsamletfremståmedet helhetligpreg.
2.2 Parkering
For leilighetermedfellesparkeringsløsninger
skal detberegnes1,2 bil pr. boenhet.5% av disseskal
væretilrettelagtfor bevegelseshemmede.
2.3 Støy
For boligerog utendørsoppholdsarealer
skalekvivalentstøynivåikke overstigegrenseverdiene
gitt
i tabell3 i Klima- og miljødepartementets
retningslinjeT-1442/2012. Det tillatesbygd
støyskjermende
tiltak innenforformålene«GB3», «f_T2», «BB3» og «f_uteopphold».
2.4 Avfall
Det skal planleggesmedfellesløsningfor avfall i området.
2.5 Kulturminne r
Skulledetunderbygge- og anleggsarbeidi markenkommefram gjenstandereller andresporsom
visereldreaktivitet i området,måarbeidetstansesog meldingsendesSametingetog NordTrøndelagfylkeskommuneomgående.Kulturminnemyndighetene
forutsetterat detteformidles
videretil demsomskalutførearbeideti marken.
§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1 Område BB1, BB2 og BB3
3.1.1OmrådeneBB1, BB2 og BB3 skalbebyggesmedboligblokker
3.1.2Boligblokkenetillatesoppførti 2 etasjer+ evt. parkeringskjeller.
3.1.3 Boligblokkeneskalhapulttakeller flatt tak, menforskjelligetakformerkanikke blandesutenat
detgir et helhetligarkitektoniskuttrykk.
3.1.5 Utnyttelsesgradfor BB1 maks%BYA= 80%
Utnyttelsesgradfor BB2 maks%BYA= 60%
Utnyttelsesgradfor BB3 maks%BYA= 60%
3.1.6 Byggehøydener definertmedutgangspunkti at høydenmålesfra gjennomsnittligplanertterreng
rundtbygningen.Maksgesimshøydepulttak:10m. Maksgesimshøydeflatt tak: 8m.
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3.2 Garasjeanlegg
3.2.1I områdeneGB1, GB2 og GB3 kandetoppføresgarasje/carporteventueltmedtilhørendeboder
eller områdetkanbrukestil parkeringsplasser.
3.2.3 Garasjene skalhapulttakeller flatt tak, menforskjelligetakformerkanikke blandesutenat detgir
et helhetligarkitektoniskuttrykk.
3.2.4 Utnyttelsesgradfor GB1 maks%BYA= 100%
Utnyttelsesgradfor GB2 maks %BYA= 100%
Utnyttelsesgradfor GB3 maks%BYA= 100%
3.2.5Byggehøydener definertmedutgangspunkti at høydenmålesfra gjennomsnittligplanertterreng
rundtbygningen.Maksgesimshøydepulttak:5,5m. Maksgesimshøydeflatt tak: 5m.
3.2.6GB3 skalkunnebebyggesmedstøyskjerm,entensomendel av et garasjeanlegg
eller somenren
støyskjerm.
3.3 Renovasjonsanlegg
3.3.1 OmrådeR1 er avsatttil renovasjonsanlegg
og er fellesfor alle boenhetenei planområdet
. Det
planleggesfor nedgravdavfallsdeponi.
3.4 Uteoppholdsareal
3.4.1 Området F_Uteoppholder avsatttil oppholdsarealog er fellesfor alle boenhetene
i detaktuelle
området.
3.5 Lekeplass
3.5.1 OmrådeneFL1, FL2 og FL3 er avsatttil småbarnslekeplass
og er felles for alle boenhetenei det
aktuelleområdet.
3.5.2Lekeplassene
skalanleggesslik at dentrygt kanbrukesav småbarntil ulike årstider,og slik at
ogsåvoksnefinner detattraktivt å oppholdesegder.
3.5.3LekeplassenFL1, FL3 skalutstyresmedminimum sittebenk,sandkasse
og huske.FL2 skal
utstyresmedegnedefotballmåleller enliten ballbinge, i tillegg til sittebenk.
3.5.4Følgendelekearealer knyttetoppmot utbyggingi deforskjellige byggeområdene
:
BB1: f_L1
BB2: f_L2
BB3: f_L3
§4 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1 Offentlig kjøreveg
Planenomfatteroffentlig kjørevegO_kjøreveg,Tangenvegen.
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4.2 Felleskjøreveg
Planenomfatterfelleskjørevegerf_V1, f_V2, f_V3 og f_V4.
Vegeneskalopparbeidesmedfastdekke,og medbreddesomvist påplanen.
Kjørevegeneer prosjektertsomvegmedliten trafikk, og skalogsåkunnebrukesav myke
trafikanter.
4.3 Parkeringsplasser
Fellesparkeringf_P1er fellesfor boenhetenei områdeBB1.
Fellesparkeringf_P2 er fellesfor boenhetenei områdeBB2
Fellesparkeringf_P3 er felles for boenhetenei områdeBB3
§5 GRØNSTRUKTUR

5.1 Tursti til friluftsområdetog undergangvestfor planområdetskalbeholdesog tilretteleggesog er i
planenvist somf_T1 og f_T2. Adkomsttil tursti skalskje delvisvedå benytteinternkjøreveg (f_V1)
5.2 f_T2 skalinneholdeengjennomganggjennomstøyskjermingmedadkomsttil eksisterende
forlengelseav tursti.
§6 HENSYNSSONER
6.1 Frisikt
Områdeter regulerttil frisiktsoneveg.Innenfordetteområdetskaldetværefri sikt i enhøydeover
0,5movertilstøtendeveg.
6.2 Faresonevedtrafo
Rundtnettstasjonener detenhensynssone
på5m og nettstasjonenmåplasseresminst5m fra
bygningmedbrennbareoverflater.Nettstasjonenkanståinntil 1,5 meter fra bygningmedikke
brennbareoverflater,og kanståinntil bygningnårveggensomvendermot transformatorener
utført i branntekniskklasseiht. regelverk.
§7 REKKE FØLGEBESTEMMELSER
7.1 Felleslekearealfor detaktuellebyggeområdetskalværeopparbeidetog ferdigstilt før nyeboligeri
detaktuellebyggeområdetgis brukstillatelse. Byggeområdedefineresmedbetegnelsene
BB1, BB2 og
BB3.
7.2 Veganleggog parkeringfor hvertenkeltbyggeområdeskalværeferdigstilt og tatt i bruk før detgis
brukstillatelsefor boligeri området. Byggeområdedefineresmedbetegnelsene
BB1, BB2 og BB3.
7.3 Etableringav renovasjonsanlegg
skal væreferdigstilt før bebyggelseni heleområdeter komplett.
7.4 Tilfredsstillendestøyskjermingmot E6 i vest,måværeetablertog gjennomførtfør brukstillatelseav
bebyggelsei BB3 gis. Eksisterendebebyggelsei BB3 kanikke rivesutenat detforeliggeren godkjent
tidfestetgjennomføringsplanfor ferdigstilling av bebyggelseeller detforeliggerenplanfor
avbøtendetiltak for støyskjermingetterriving.
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7.5 Enkelgeotekniskvurdering,i form av notat,mågjennomføresfør byggestart.Fremtidige
byggeaktiviteteri planområdetforholdersegogsåtil dettenotatet.

