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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL  

Plan 1130201607-M1, detaljregulering for Jørpeland sentrum felt S9  

Godkjent av forvaltningsutvalget 06.06.2019 

 

§ 1 FORMÅL MED PLANEN  

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av boligblokker sentralt i Jørpeland med gode 
uteoppholdsarealer og intuitive forbindelser til nærområdet. Mot Rådhusgaten og Stålverksvegen skal 
det legges til rette for aktive fasader gjennom etablering av forretninger på bakkeplan. 

 

§ 2 KRAV TIL SØKNAD OM TILTAK  

§ 2.1 Teknisk detaljplan for samferdselsanlegg  
Veganlegget (kjøreveg, gang- sykkelveg, m.m.) Veganlegget skal opparbeides etter detaljplaner 
utarbeidet i samsvar med vegnorm for Jæren og skal godkjennes av vegmyndigheten i kommunen. 
Planen skal vise inndeling av trafikkarealet, høyder, belegg, beplantning, belysning, skilting, 
miljøstasjoner og andre relevante anlegg og elementer.  

§ 2.2 Plan for massehåndtering  
Dersom planlagt utbygging medfører masseoverskudd skal det foreligge godkjent plan for deponering 
av masser før arbeidet igangsettes.  

 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§ 3.1 Overordnet landskapsplan og formingsveileder  
Før det kan søkes om igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal overordnet landskapsplan med 
tilhørende formingsveileder være utarbeidet og godkjent.  

§ 3.2 Krav om brannotat/brannsikring  
Før igangsettingstillatelse kan gis skal det utarbeides brannotat og tiltak fra brannotatet innarbeides i 
prosjektet. Dette inkluderer blant annet etablering av oppstillingsplass for brannbil i parkområdet 
o_GP1  

§ 3.3 Krav om miljøoppfølgingsprogram  
Før igangsettingstillatelse skal det utarbeides miljøoppfølgingsprogram i samsvar med § 4.4  

§ 3.4 Krav om opparbeidelse - gjennomført  

§ 3.4.1 Friområder  
Før det kan gis brukstillatelse til tiltak for ny bebyggelse for alle delfelt i planområdet skal o_GT være 
ferdig opparbeidet. Før det kan etableres mer enn 5000 BRA bolig innenfor planområdet skal o_GP1-3 
være ferdig opparbeidet.  

§ 3.4.2 Uteoppholdsareal  
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet må en samsvarende del av 
uteoppholdsareal (f_BUT) inkludert lekeareal være ferdig opparbeidet, jf § 4.3. Dersom bygninger eller 
anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår.  
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§ 3.4.3 Gang-/sykkelvei  
Før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB3 og BKB4 skal o_SGS1 være opparbeidet frem til 
formålsgrense for BKB4 i vest og formålsgrense for BKB3 i sør. Før det gis brukstillatelse på BKB1 og 
BKB2 skal o_SGS1 være opparbeidet langs Rådhusgata.  

§ 3.4.4 Internt parkeringsareal med innkjørsel  
Før det kan gis brukstillatelse til tiltak for ny bebyggelse over bakken skal innkjøring til internt 
parkeringsareal og tilhørende deler av internt parkeringsareal være etablert.  

§ 3.4.5 Støyskjerming  
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet må eventuelle støyskjermingstiltak være 
ferdig opparbeidet.  

§ 3.4.6 Renovasjonsanlegg og nettstasjon  
Renovasjonsanlegg og nettstasjon skal være ferdig opparbeidet ved søknad om brukstillatelse for 
første byggetrinn.   

§ 3.4.7 Gateparkering og varelevering langs Stålverksvegen. 
Gateparkering og varelevering er midlertidig inntil enten Stålverksvegen opparbeides i hht vedtatt plan 
og kobles til eksisterende rundkjøring Ryfylkevegen-Dalavegen, og/eller veg fra ny rundkjøring ved 
Ryfylkevegen-Fjellsvegen til Nedre Barkvedvegen opparbeides etter godkjent plan. Når gateparkering 
og varelevering saneres må gang- og sykkelvei opparbeides innenfor o_SGS1.» 

§ 3.4.8 Trapper #1-7 
Viser til bestemmelsesområder #1-7 
Trapp #1 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB5 
Trapp #2 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BBB1 og BBB2 
Trapp #3 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BBB2 og BKB1 
Trapp #4 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB1 og BKB2 
Trapp #5 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB2 og BKB3 
Trapp #6 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB3 og BKB4 
Trapp #7 skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for felt BKB5 

§ 3.5 Krav om opparbeidelse - sikret gjennomført  
Før det kan gis rammetillatelse / tillatelse til tiltak skal følgende infrastruktur, inkludert vann- og 
avløpsanlegg, være sikret gjennomført:  

 Kryssutbedring Dalavegen x Rv 13 
 Utbedring av Dalavegen mellom Rv 13 og kryss med Førlandsringen  
 Kryssutbedring Fjellsvegen og Rv 13  
 Gang- og sykkelveg langs Rv 13 fra Tunglandsbrua til og med kryss Fjellsvegen / Rv 13  
 Undergang under Rv 13 ved Rådhusgata og Skolebekken  
 OV2 til og med OV13 (OV3 avgrenset ved Nedre Barkvedvegen)  
 Vegforbindelse fra rundkjøring Rv 13 til Nedre Barkvedvegen innenfor planområdet  
 Gang- og sykkelbro over til Jørpelandsholmen  

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER  

§ 4.1 Estetiske krav  
Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Det skal 
ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger, 



16-7-M1 

3 
 

samt klimaeffektive byggematerialer. Tre eller trebaserte produkter skal tilstrebes brukt i størst mulig 
grad. Fasademateriale og vindusformater skal være med å underbygge bygningenes vertikale uttrykk. 
Rekkverk på balkonger skal være glass eller i samme materiale som fasaden for øvrig. Ved innglassing 
av balkonger skal det utarbeides en helhetlig plan for dette, og design og detaljering skal utarbeides i 
samarbeid med arkitekt.  

For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning og urban utforming.  

Alle fasader på bakkeplan (1. etasje) for bygg med forretning/tjenesteyting, skal ut mot o_SKV 
(Rådhusgaten og Stålverksvegen) ha en åpen karakter, og gjøre gateløpet attraktivt å bevege seg i.  

Fasadene skal etableres med minimum 60 % vinduer som ikke tillates folierte eller stengte for innsyn. 
Det skal være flere innganger ut mot Rådhusgaten. Balkonger til boliger tillates å krage ut 2,0 m over 
byggegrensen.   

§ 4.2 Krav til universell utforming/tilrettelegging for alle  

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og bygninger skal være tilpasset 
bevegelses- orienterings- og miljøhemmede. Alle boliger har krav om tilgjengelighet.  

§ 4.3 Krav til uteoppholdsarealer  
Nærlek/Sandlekeplass på minimum 150 m2 utløses av min 4 boliger og dekker inntil 25 boliger. For 
hver påbegynte 25 boenhet skal det etableres ytterligere sandlek på 150 m2. Sandlekeplassene skal 
plasseres innenfor f_BUT. Nærlek skal utstyres med lekeapparater tilpasset aldersgruppen 3 - 7 år, og 
ikke ligge lenger borte fra bolig enn femti meter.  

Dekket over underjordiske anlegg dimensjoneres for å tåle overdekking på 120 cm jord, samt 
møblering og vegetasjon.   

Påkrevd leke- og utearealer skal ha sol på minimum 50 % av arealet (gjelder også per boenhet for 
private terrasser) ved jevndøgn kl. 15.00, og klokka 18.00 ved sommersolverv.  

§ 4.4 Krav til miljøkvalitet  
Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram som skal redegjøre for prosjektets miljøprofil mht. blant 
annet energibruk, materialvalg, transport, håndtering av byggeavfall og massehåndtering.  

Miljøoppfølgingsprogrammet skal legges til grunn gjennom alle ledd frem til og med gjennomføring.   

Masser som skal brukes på utearealer planlagt til lek og opphold, skal tilfredsstille normverdier for 
mest følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A.  

§ 4.5 Leilighetsstørrelse og privat uteareal  
Boligene skal orienteres mot minst to himmelretninger slik at en både får en solside og en skyggeside. 
Det skal legges vekt på fleksible og robuste romløsninger. Det skal være en variert størrelse på 
leilighetene tilpasset forskjellige familiestørrelser. Minste tillatte størrelse per boenhet = 45 m2. Det 
skal settes av areal til sportsbod i underetasje eller på bakkeplan. Hver leilighet skal ha minst 8 m2 
privat uteareal (på bakkeplan eller balkong).   

§ 4.6 Energiforsyning  
Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede, med vekt på passive løsninger knyttet til 
utforming og detaljering av bygningskroppen. Det skal vurderes vannbåren varme i alle nybygg.  

§ 4.7 Avfallshåndtering  
Det skal anlegges nedgravde søppelcontainere. For næringsbebyggelsen kan vurderes andre løsninger 
dersom det er mest hensiktsmessig. All avfallshåndtering til forretning/ kontor/service skal foregå 
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delvis lukket. Det tillates ikke utelagring. Plass for håndtering av avfall, containere, komprimatorer og 
lignende skal bygges inn i bygningen. Varemottak skal ikke legges inn mot boligområder. 
Renovasjonsanlegg skal opparbeides i henhold til Strand kommune sin gjeldende renovasjonsnorm.  

§ 4.8 Støy  
I søknad om tiltak skal det dokumenteres nødvendige avbøtende tiltak (støyskjerm/fasadetiltak) iht 
støyrapport. Gjeldende retningslinjer i T-1442 skal også opprettholdes i bygge- og anleggsperioden.  

§ 4.9 Parkering  

§ 4.9.1 Parkeringsnorm - Bil  
For bolig tillates det maks 1 biloppstillingsplass per boenhet + 0,2 gjesteplass per boenhet. For 
næringsparkering skal det være maks 1,5 biloppstillingsplasser per 100 m2 BRA.   

§ 4.9.2 Parkeringsnorm – Sykkel  
For bolig og næring skal det være 3 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA.  

§ 4.9.3 Handicap-parkering  
For næringsparkeringen, nevnt i § 4.9.1, skal det etableres minimum 1 handicap-plass per 20 
parkeringsplasser.  

§ 4.9.4 El-bil  
Av biloppstillingsplassene, nevnt i § 4.9.1, så skal minst 20 % av plassene tilrettelegges for oppladning 
av el-biler, og samtlige av plassene skal bygges slik at det er mulig senere å tilrettelegge for oppladning 
av el-bil.  

§ 4.9.5 Bildeleordning innenfor delområder  
Det settes av minst tre plasser, av plassene nevnt i § 4.9.1, til bildeleordning.  

4.10 Utnyttelse og høyder – beregning av BRA   
Sykkelparkering over eller under bakken, boder i underetasje og parkering under bakken regnes ikke 
med i BRA.  

Enkeltelementer som rekkverk, piper, sjakter, trapperom og tekniske rom kan etableres over de angitte 
maksimale gesimshøyder.  

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)  

§ 5.1 Bolig – blokkbebyggelse  - BBB1  
BBB1 skal bebygges med BRA bolig inntil 1600 m2. Maks mønehøyde skal være kote 40 m.o.h. Maks 
gesimshøyde skal være kote 37 m.o.h. Det kan etableres opptil 15 boenheter. I første etasje tillates 
innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og sykkelparkering.  

Boligenes innganger skal rette seg mot f_BUT. 

§ 5.2 Bolig – blokkbebyggelse - BBB2  
BBB2 skal bebygges med BRA bolig inntil 1600 m2. Maks mønehøyde skal være kote 40 m.o.h. Maks 
gesimshøyde skal være kote 37 m.o.h. Det kan etableres opptil 15 boenheter. I første etasje tillates 
innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og sykkelparkering. 
Boligenes innganger skal rette seg mot f_BUT.   

§ 5.3 Kombinert formål Bolig/Forretning – BKB1  
I første etasje skal det etableres forretning/service/tjeneste/ bevertning. Fra 2. til 4. etasje skal det 
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etableres bolig. BKB1 skal bebygges med maks BRA bolig = 1150 m2 og maks BRA næring = 450 m². 
Maks total BRA = 1600 m². Maks mønehøyde skal være kote 37 m.o.h. Maks gesimshøyde skal være 
kote 34 m.o.h. Det kan etableres opptil 8 boenheter.   

I første etasje tillates innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og 
sykkelparkering. Inngang for forretning/service skal være mot o_SKV2. Inngang for boligene kan være 
enten mot o_SKV eller mot senter av f_BUT. Balkonger tillates å krage ut over byggegrense og over 
formålsgrense. Balkonger tillattes ikke å krage ut over formålsgrense med mer enn 1,0 meter.  

§ 5.4 Kombinert formål Bolig/Forretning – BKB2  
I første etasje skal det etableres forretning/service/tjeneste/ bevertning. Fra 2. til 4. etasje skal det 
etableres bolig. BKB2 skal bebygges med maks BRA bolig = 1200 m2 og maks BRA næring = 300 m². 
Maks total BRA = 1500 m² Maks mønehøyde skal være kote 38 m.o.h. Maks gesimshøyde skal være 
kote 35 m.o.h. Det kan etableres opptil 12 boenheter.   

I første etasje tillates innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og 
sykkelparkering. Inngang for forretning/service skal være mot o_SKV2. Inngang for boligene kan være 
enten mot o_SKV eller mot senter av f_BUT.   

§ 5.5 Kombinert formål Bolig/Forretning – BKB3  
I første etasje skal det etableres forretning/service/tjeneste/ bevertning. Fra 2. til 5. etasje skal det 
etableres bolig. BKB3 skal bebygges med maks BRA bolig = 1600 m2 og maks BRA næring = 650 m². 
Maks total BRA = 2250 m². Maks mønehøyde skal være kote 41 m.o.h. Maks gesimshøyde skal være 
kote 38 m.o.h. Det kan etableres opptil 12 boenheter. 

I første etasje tillates innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og 
sykkelparkering. Inngang for forretning/service skal være mot o_SKV1. Inngang for boligene kan være 
enten mot o_SKV eller mot senter av f_BUT.   

§ 5.6 Kombinert formål Bolig/Forretning – BKB4  
I første etasje skal det etableres forretning/service/tjeneste/ bevertning. Fra 2. til 5. etasje skal det 
etableres bolig. BKB4 skal bebygges med maks BRA bolig = 950m² og maks BRA næring = 550 m². Maks 
total BRA = 1500 m². Maks mønehøyde skal være kote 41 m.o.h. Maks gesimshøyde skal være kote 38 
m.o.h. Det kan etableres opptil 8 boenheter. 

I første etasje tillates innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og 
sykkelparkering. Inngang for forretning/service skal være mot o_SKV1. Inngang for boligene kan være 
enten mot o_SKV eller mot senter av f_BUT. 

§ 5.7 Kombinert formål Bolig/Forretning – BKB5  
I første etasje skal det etableres forretning/service/tjeneste/ bevertning. Fra 2. til 5. etasje skal det 
etableres bolig. BKB5 skal bebygges med maks BRA bolig = 1400 m² og maks BRA næring = 350 m². 
Maks total BRA = 1750 m². Maks mønehøyde skal være kote 40 m.o.h. Maks gesimshøyde skal være 
kote 37 m.o.h. Det kan etableres opptil 12 boenheter.   

I første etasje tillates innpasset arealer til boligenes fellesfunksjoner som inngangspartier, fellesrom og 
sykkelparkering. Inngang for forretning/service skal være mot o_SKV1. Inngang for boligene kan være 
enten mot o_SKV eller mot senter av f_BUT.   

§ 5.8 Felles uteoppholdsareal f_BUT  
Innenfor felles uteoppholdsareal skal det etableres til samme 600 m2 nærlek/sandlek.  Øvrige områder 
skal opparbeides parkmessig. Det tillates ikke benyttet svartelistede planter. For å forbinde felles 
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uteoppholds areal med Stålverksvegen, Rådhusgaten og offentlig park i sør skal det etableres trapper 
som vist på beskrevet i bestemmelsesområder #1-7. Maks kotehøyde for f_BUT er +25.0 m.o.h. 

F_BUT er felles for alle boenheter innenfor BBB1-2 og BKB1-5.   

§ 5.9 Renovasjonsanlegg – BRE  
Innenfor området for renovasjonsanlegg skal det etableres avfallskontainere. Kontainerne bør 
fortrinnsvis plasseres som vist på illustrasjonsplan og slik at de kommer minst mulig til sjenanse for 
gående. Avfallskontainere må ikke plasseres slik at de kommer i konflikt med frisikten til avkjørsel.  

§ 5.10 Nettstasjon – BE  
Innenfor feltet regulert til energistasjon kan det etableres ny nettstasjon. Nettstasjonen utformes som 
en integrert del av bebyggelsen, og fasade ut mot Rådhusgaten skal gis en utforming som er i stil med 
resten av byggeriet. Nettstasjon må etableres på bakkenivå med tilfredsstillende ventilasjonsforhold og 
ha direkte adkomst hele døgnet for stor lastebil.  

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)  

§ 6.1 Offentlig kjøreveg – o_SKV1 og o_SKV2  
o_SKV1og2 er en del av det offentlige vegnettet i Jørpeland. Ved tiltak innenfor o_SKV1 og 2 så skal 
vegene opparbeides i henhold til kommunalteknisk vegnorm for Jæren.    

§ 6.2 Gang-/sykkelvei – o_SGS1 
o_SGS1-2 er en del av det fremtidige offentlige gang-/sykkelvegnettet i Jørpeland. O_SGS1 og o_SGS2 
skal opparbeides i henhold til kommunalteknisk vegnorm for Jæren. Gang-/sykkelveien skal 
opparbeides med en bredde på 3 m.   

§ 6.3 Annen veggrunn grønt – o_SVG1-2  
O_SGS1-2 er trafikkøy i o_SKV1. o_SVG2 er en rabatt mellom kjøreveg og gang-/sykkelveg. O_SVG2 
skal opparbeides i henhold til overordnet grøntplan. O_SVG2 skal benyttes ved henting av søppel fra 
felt BRE, tilsyn til nettstasjon felt BE og kan benyttes til varelevering. Området må utformes slik at 
denne bruken ivaretas og med et tydelig skille mellom fortau, annen veggrunn og kjøreveg 

 

§ 7 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)  

§ 7.1 Park (o_GP1-3)  
Den delen av Nedre Barkvedveg som ligger innenfor o_GP1-3 (sør for kryss med Stålverksvegen) skal 
saneres og området opparbeides som park. Området er en del parkområdet som er angitt som o_F8 i 
områdeplan for Jørpeland sentrum. Eventuell eksisterende gangforbindelse og vegetasjon skal 
ivaretas. Bruken av friområdet / parkområdet med terrengbearbeiding, gangveger, sitteplasser, 
beplantning, belysning osv. skal defineres i helhetlig landskapsplan som utarbeides i forbindelse med 
områdeplanen.  

Gjennom parken skal det være en gangforbindelse omtrent i samme trasé som dagens Nedre 
Barkvedveg som danner en grønn forbindelse sør for bebyggelsen. Gangforbindelsen skal etableres 
med bredde og fundamentering som kan tåle kjøring med brannbil. I parkområdet skal det etableres 
oppstillingsplasser for brannbil i samsvar med brannotat.    

§ 7.2 Turvei (o_GT)  
Gjennom parken skal det være en gangforbindelse i trasé vist på plankart. Gangforbindelsen skal 
etableres med bredde og fundamentering som kan tåle kjøring og oppstilling av brannbil.  
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§ 8 HENSYNSSONER (pbl § 12-6)  

§ 8.1 Frisikt (H140)  
Innenfor hensynssone frisikt skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 5,0 meter over tilstøtende 
vegbaner.   

  

§ 9 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER 
Trapper #1-7 forbinder f_BUT med offentlige grøntområder, Stålverksvegen og Rådhusgata. Trappene 
skal utformes som en integrert del av bebyggelsen.  

Bestemmelsesområde #1 trapp 
Skal være minimum 9,5 meter bred.  

Bestemmelsesområde # 2 trapp  
Skal være minimum 2 meter bred  

Bestemmelsesområde # 3 trapp  
Skal være like bred som avstanden mellom bebyggelsen på felt BBB2 og BKB1 

Bestemmelsesområde # 4 Landskapstrapp  
Skal være minimum 2 meter bred 

Bestemmelsesområde # 5 trapp  
Skal være minimum 2 meter bred 

Bestemmelsesområde # 6 trapp  
Skal være minimum 2 meter bred 

Bestemmelsesområde #7 trapp 
Skal være minimum 2 meter bred 

Bestemmelsesområde #8 gateparkering og varelevering langs Stålverksvegen 

Det kan legges til rette for gateparkering og varelevering på o_SGS1, gang/sykkelveg.  

Gang- og sykkelvei må da opparbeides mellom formålsgrense for o_SGS1 og byggegrense for felt BKB3-
5 langs Stålverksvegen.  

Minste bredde for gang- og sykkelvei er 3m.  

Frisikt for eksisterende avkjørsler må ivaretas.  


