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Sak nr 

 
Saksbehandler 

Oppstartmøte 10.05.2021  Structor/HS 

Varsel om oppstart 25.05.2021  Structor/HS  

Reguleringsplan, planutvalget 1. gang    

Reguleringsplan, offentlig ettersyn    

Reguleringsplan, planutvalget 2. gang    

Reguleringsplan, vedtak i kommunestyret    

 

1. PLANENS FORMÅL 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av Mejdells gate, mellom 

Bankgata og Langes gate.   

 

2. PLANAVGRENSING - PLANMATERIALE 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet, datert 06.12.2021.  

 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet.  

 

Planmaterialet består av reguleringsplankart i målestokk 1:1.000, disse reguleringsbestemmelsene, 

planbeskrivelse, overvannsplan og ROS-analyse.  

 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensene.  

 

3. REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens §§12-5 og 12-6: 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, 2. ledd, nr 1) 

• Boligbebyggelse (B) 

• Energinett/trafo (BE) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, 2. ledd, nr 2) 

• Kjøreveg (SV) 

• Fortau (SF) 

 

Hensynssoner og bestemmelsesområder (PBL §12-6 og §12-7) 

• Midlertidig bygge- og anleggsområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reguleringsbestemmelser - detaljreguleringsplan for Mejdells gate i Lillehammer kommune 

 

 
side 2 

4. FELLESBESTEMMELSER   

4.1 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er 

kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. 

lov om kulturminner § 8. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet  

fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres, og eventuelt vilkårene for dette. 

 

4.2 Krav til situasjonsplan 

Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1.000, der det som et 

minimum blir gjort rede for: 

1. Anleggets plassering, form og dimensjoner. 

2. Snitt som viser sammenhengen mellom terreng og nye anlegg, herunder støttemurer og skråninger. 

3. Håndtering av overflatevann. 

 

4.3 Tekniske fellesanlegg 

Innenfor alle formål kan plasseres tekniske fellesanlegg som lysmaster, trafikkskilt, kabelskap, kabler osv. 

Anlegg må plasseres og utformes slik at de praktisk og estetisk er til minst mulig sjenanse.  

 

4.4 Universell utforming 

For planområdet gjelder generelle krav for tilgjengelighet iht. teknisk forskrift. Universell utforming skal legges 

til grunn ved opparbeiding. Det skal anlegges ledelinjer og oppmerksomhetsfelt ved holdeplasser og 

krysningspunkt. 

 

4.5 Håndtering av overflatevann  

Overvannsplan/notat datert 06.12.2021 skal legges til grunn for håndtering av overvann innenfor planområdet 
ved etablering av nye tiltak. 
 

4.6 Støy fra vegtrafikk 

Retningslinje T-1442/2021 skal legges til grunn for både anleggsfase og driftsfase.  

 

4.7 Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet 

Anleggsstøy skal ikke overstige støygrensene i tabell 4 i retningslinje T-1442/2021, uavhengig av bygge- og 

anleggsvirksomhetens varighet. Naboer som blir utsatt for vesentlig støy, skal varsles.  

 

4.8 Utforming - estetikk 

Installasjoner og anlegg langs gata skal gis god utforming. Utforming og materialvalg skal konkretiseres i 

byggeplanen.  

 

Anlegg på de ulike delstrekninger skal være estetisk tilpasset hverandre, og dagens situasjon, med helhetlig 

materialbruk og utforming.  

 

Gjerder skal utformes som stakittgjerder i henhold til dagens praksis i området. Materialvalg og fargebruk på 

gjerder skal være avstemt mot omgivelsene. 

 

Murer skal utformes med jevn topp og mur-ende tilpasset terreng/avkjørsler. Murer som benyttes i tilknytning 

til bevaringsverdige bygninger/gårdstun og kulturmiljøer skal være oppført i naturstein. 

 

Belysning langs veg skal ha gatepreg. Mastehøyden tilpasses tilliggende bebyggelse og takhøyder.  

Belysningen skal være målrettet og ikke blendende. 
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5. BEBYGGELSE OG ANLEGG (§12-5 NR.1) 

5.1 Boligbebyggelse (B) 

Dette gjelder små arealer som grenser inn mot samferdselsanlegg, medtatt for å kunne regulere inn et 

midlertidig anlegg- og riggområde (bestemmelsesområde).  

 

Bestemmelser for disse områdene opprettholdes som i gjeldende arealplan for områdene.   
 

5.2 Energianlegg (BE) 

Område o_BE brukes til plassering av energianlegg/trafo. 
 

6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5 NR.2) 

I områdene kan det anlegges kjøreveg og fortau, med nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, 

grøfter og andre sidearealer. Intern fordeling av arealer mellom formålene kan endres, uten at dette utløser krav 

om reguleringsendring. 

 

6.1 Kjøreveger (SV) 

Dette er offentlige vegarealer innenfor planområdet. Vegbredden skal være 6,0 meter, hvorav 5,5 meter er  

kjørefelt og 0,5 meter er vegskulder.  

 

6.2 Fortau (SF) 

SF er offentlig fortau, med minimum bredde 2,5 meter. For eiendommer som har regulert atkomst, vist med 

adkomstpil i reguleringskartet, tillates avkjørsel med kryssing av fortau. 

 

Prioriterte fotgjengerfelt, dvs kryssing av kjørebane, skal etableres belyst og opphøyd.  

 

7.  HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-6 - §12-7) 

 

7.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde  (BEST 1-2) 

Områder merket som anleggs- og deponiområder kan midlertidig benyttes i forbindelse med anleggsdriften.  

Her er avsatt 2 meter på vestsiden av Mejdells gate og 3 meter på østsiden.  

 

Før områder tas i bruk, skal dette være avklart med grunneier.  

 

Områdene skal ryddes, tilpasses og settes i stand til opprinnelig bruk, senest 1 år etter at anlegget er avsluttet. 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, hvis dette ikke er mulig, skal ny vegetasjon etableres.   

 

Adkomst til berørte eiendommer i anleggsfasen må fortløpende avtales med den enkelte grunneier.  

 

7.2 Frisiktsoner 

Frisiktsoner i vegkryss er vist på planen. Disse er 20m x 20m i henhold til håndbok N100 fra Statens vegvesen.  

Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthinder høyere enn 0,5 meter over nærmeste kjørebane.  

 

 

 

 

  


