BÆRUM KOMMUNE
Plannummer 2005002
I medhold av § 27-2 nr. 1 i Plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr.77 har Bærum
kommunestyre i møte 30.08.2006 godkjent disse bestemmelser.
I medhold av § 28-1 nr. 2 i Plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr.77 har det faste utvalg for
plansaker i møte 28.05.2009 vedtatt mindre vesentlig endring/tillegg av disse bestemmelsers §
8 merket i kursiv.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NYTT DOBBELTSPOR
LYSAKER - SANDVIKA
§ 1 - HENSIKT
Planen skal legge til rette for etablering av nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika for å
styrke kollektivtilbudet i Oslo-området.
BYGGEOMRÅDER – (PBL § 25.1.ledd nr.1)
§ 2. Boliger - frittliggende småhusbebyggelse
Omfatter feltene B1a, B1b, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12a, B12b, B13,
B14, B15, B16, B17, B18, B20, B21, B22.
Grad av utnytting skal ikke overstige %BYA = 15% for feltene B2, B3, B12a, B12b, B15,
B17, B20, B21 og B22. Grad av utnytting skal ikke overstige %BYA = 20% for feltene
B1a, B4, B5, B9, B10,B11, B13, B14, B16, og B18.
Følgende felt er fullt utbygget: B1b, B6, B7 og B23.
Innenfor feltene B20 og B21 kan det tillates oppført garasje utenfor viste byggegrenser mot
vei.
Tomt for enebolig og tomannsbolig skal ikke være mindre enn henholdsvis 700 og 1000
m2 netto, og ikke brattere enn et gjennomsnittlig stigningsforhold på 1:2.
Bebyggelsens utforming og plassering skal tilpasses strøkets karakter.
Plass for garasje skal dekkes innenfor angitt %BYA.
Biloppstillingsplasser kommer utenom angitt %BYA.
Antall biloppstillingsplasser og garasje skal avsettes i henhold til den til enhver tid
gjeldende norm.
Felt B9 kan utbygges med maksimalt 2 tomannsboliger. Det skal avsettes et brukbart
uteoppholdsareal på minst 200 m2 pr. boligenhet.
Ny bebyggelse skal tilfredsstille gjeldende krav til innendørs luftoverført støy, vibrasjoner
og strukturlyd fra jernbane.
Grenseverdier i retningslinje T-1442, tabell 2 gjøres gjeldende for utearealer for rekreasjon
og lek.
Innenfor deler av felt som ligger over sikringssoner JU1A – JU5A gjelder bestemmelsene i
§ 7c.
Innenfor deler av felt som ligger over sikringssoner JU1B – JU5B gjelder bestemmelsene i
§ 7d.

Eksisterende bebyggelse markert på plankartet innenfor feltene B1b og B4 skal bevares,
jfr.§ 11.
Deler av feltene er regulert som midlertidig trafikkområde, jfr.§ 14.
§ 3. Boliger - konsentrert småhusbebyggelse
Omfatter felt B19.
Grad av utnytting skal ikke overstige %BYA = 20%.
Bebyggelsens utforming og plassering skal tilpasses strøkets karakter.
Det skal avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minst 200m2 pr. boligenhet.
Plass for garasje skal dekkes innenfor angitt %BYA.
Biloppstillingsplasser kommer utenom angitt %BYA.
Antall biloppstillingsplasser og garasje skal avsettes i henhold til den til enhver tid
gjeldende norm.
Ny bebyggelse skal tilfredsstille gjeldende krav til innendørs luftoverført støy, vibrasjoner
og strukturlyd fra jernbane.
Grenseverdier i retningslinje T-1442, tabell 2 gjøres gjeldende for utearealer for rekreasjon
og lek.
§ 4. Boliger - blokkbebyggelse
Omfatter felt B8.
Som grunnlag for utbyggingen skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan.
Tomteutnyttelsen skal ikke overstige %BYA =30%.
Tomteutnyttelsen skal ikke overstige T-BRA =5500m2.
Parkering under terreng skal ikke regnes med i grad av utnytting.
Området kan bebygges med blokker/terrassehus med til sammen 30 leiligheter.
Gesimshøyden skal ikke noe sted langs fasaden overstige 12 m.
Det skal avsettes minimum 125 m2 pr.bolig til felles uteoppholdsareal.
Av disse skal 25 m2 opparbeides til lekeplass.
Fellesarealer/lekearealer skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for boligene.
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Verdifull vegetasjon skal tas vare på i størst mulig
grad og sikres fysisk i anleggsperioden.
Plass for garasje skal dekkes innenfor angitt %BYA.
Biloppstillingsplasser kommer utenom angitt %BYA.
Antall biloppstillingsplasser og garasjer skal avsettes i henhold til den til enhver tid
gjeldende norm.
Ny bebyggelse skal tilfredsstille gjeldende krav til innendørs luftoverført støy, vibrasjoner
og strukturlyd fra jernbane.
Grenseverdier i retningslinje T-1442, tabell 2 gjøres gjeldende for utearealer for rekreasjon
og lek.
Innenfor deler av feltet som ligger over sikringssoner JU2B – JU3B gjelder bestemmelsene
i § 7d.
Felt B8 er regulert som midlertidig trafikkområde, jfr. § 14.
§ 5 Boliger - blokkbebyggelse
Omfatter felt B 23.

Innen feltet tillates ikke ytterligere bebyggelse.
Det skal avsettes minimum 80 m2 pr.bolig til felles uteoppholdsareal
Fellesarealer/lekearealer skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for boligene.
Antall biloppstillingsplasser og garasjer skal avsettes i henhold til den til enhver tid
gjeldende norm.
Ny bebyggelse skal tilfredsstille gjeldende krav til innendørs luftoverført støy, vibrasjoner
og strukturlyd fra jernbane.
Grenseverdier i retningslinje T-1442, tabell 2 gjøres gjeldende for utearealer for rekreasjon
og lek.
Innenfor den del av B 23 som ligger over sikringssoner JU1A – JU2A gjelder
bestemmelsene i
§ 7c.
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25.1.ledd nr.3)
§ 6. Trafikkområder – vei mv.
Omfatter feltene V1, V2, V3, V4, V5, V6, (kjørevei), GSV-1, GSV-2, GSV-3, GSV-4
(gang-/sykkelvei/fortau), AV-1, AV-2, AV-3, AV-4 (annen veigrunn).
Eksisterende veier som benyttes til anleggstrafikk skal etter anleggsperioden settes i stand i
henhold til gjeldende normer.
Del av Marstranderveien (V1) tillates stengt mens arbeid med jernbanen pågår.
Innenfor deler av felt som ligger over sikringssoner JU1A – JU3A gjelder bestemmelsene i
§ 7c.
Innenfor deler av felt som ligger over sikringssoner JU1B – JU3B gjelder bestemmelsene i
§ 7d.
§ 7. Trafikkområde – jernbane
a) Trafikkområde for jernbane omfatter feltene:
 J1, J2: Jernbane i dagen
 JU1B: Jernbanetunnel (omfatter også nisjer og bergrom for jernbanetekniske
anlegg)
 JU1A: Jernbanetunnel med særskilte krav til arealet på terreng (omfatter også
kulvert/portalsamt nisjer og bergrom for jernbanetekniske anlegg)
 JU2B: Sikringssone for jernbanetunnel/tverrslagstunnel
 JU2A: Sikringssone for jernbanetunnel/tverrslagstunnel med særskilte krav til
arealet på terreng. (omfatter også kulvert/portal samt nisjer og bergrom for
jernbanetekniske anlegg)
 JU3B, JU4B, JU5B: Tverrslagstunnel
 JU3A, JU4A, JU5A: Tverrslagstunnel med særskilte krav til arealet på terreng
(omfatter også kulvert/portal samt nisjer og bergrom for jernbanetekniske anlegg)
 J3, J4, J5: Beredskapsplasser
 J6: Jernbaneområde/innfartsparkering
b) J1, J2: Trafikkområde jernbane i dagen skal nyttes til banelegeme og

jernbanetekniske anlegg med tilhørende støttemurer, kulverter, fyllinger, skjæringer,

støyvoller/støyskjermer, atkomstveier, gjerder m.m. Bygg og konstruksjoner som er
nødvendige for jernbanedriften kan oppføres innenfor jernbanens trafikkområde.
Ved anleggsarbeider langs Sverrestien skal det legges særlig vekt på bruk av
støysvakt utstyr og andre støydempende tiltak.
Tidligere banevokterboliger m/uthus (Marstranderveien 6 og 8) innenfor felt J1 skal
bevares, jfr. §11. Bebyggelsen i Marstranderveien 8 skal flyttes til Marstranderveien
6 og plasseres som vist på plankartet. Bygningene skal nyttes til virksomhet tilknyttet
jernbanen.

c) JU1A, JU2A, JU3A, JU4A, JU5A (Områder med mindre overdekning enn 17

meter):
Tunnelvolum samt sikringssone med særskilte restriksjoner til arealbruk på terreng.
Sikringssonen har en utbredelse på 12 meter i alle retninger fra tunnelveggen.
Sikringssonen strekker seg inntil 5 meter under terreng og omfatter de delene av
tunneler, kulverter/portaler, nisjer og bergrom der avstanden til terreng er mindre enn
17 meter. Det tillates ikke tiltak som krever tillatelse etter plan-og bygningslovens §
93, eller medfører sprenging, peleramming, boring i grunnen, tunneldriving, eller
andre tiltak som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen uten etter
tillatelse fra Jernbaneverket.
d) JU1B, JU2B, JU3B, JU4B, JU5B:

Tunnelvolum samt sikringssone for jernbanetunnel/tverrslagstunnel, nisjer og
bergrom. Sikringssonen har en utbredelse på 12 meter i alle retninger fra
tunnelveggen. Inngrep i sikringssonen eller overflatearbeider som kan medføre
skader på sikringssonen krever tillatelse fra Jernbaneverket.
e) J3, J4, J5:

Områdene skal nyttes til beredskapsplasser i tilknytning til tverrslagstunnelene.
Beredskapsplassene skal tilpasses naturmarken på stedet og opparbeides med
grusdekke.
Det tillates ikke oppført permanente bygningsmessige konstruksjoner utover det som
er nødvendig for selve tunnelportalen samt støttemurer i tilknytning til denne.
Disse konstruksjoner skal dekkes med naturstein tilpasset omgivelsene.
Det tillates ikke etablert permanent gjerde rundt beredskapsplassen.
Det skal etableres midlertidig synsskjerm ved beredskapsplass J5 og langs
anleggsveien mot Engervannet, jfr. § 15.
f) J6: Området skal benyttes til innfartsparkering for jernbanen.
g) Støy og vibrasjoner

Tiltak for sikring mot støy, strukturlyd og vibrasjoner skal være gjennomført før ny
bane tas i bruk. Tiltaksplaner skal godkjennes av helsemyndigheten i Bærum
kommune.
Luftoverført støy
Grenseverdiene i T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging)
skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.

I Bærum deles døgnet inn i dag (07.00-18.00), kveld (18.00-22.00), og natt (22.0007.00)
Anleggsfasen:
For anleggsperiode med varighet inntil 6 uker gjøres støygrenser i kap.4, tabell 4
gjeldende.
For anleggsperiode med varighet over 6 uker gjøres støygrenser i kap.4, tabell 6
gjeldende.
Driftsfasen:
For driftsfasen gjøres støygrenser i kap.3, tabell 2 gjeldende.
Strukturlyd
Maksimalt strukturlydnivå skal ikke overskride LAmax 32 dB i oppholdsrom i
boliger, ref. NS 8175. Reguleringskravet skal kontrolleres mot målt og beregnet
statistisk maksimalnivå 95% som beskrevet i metode for ettermåling av strukturlyd
dokument 186588,
utarbeidet av Bærum kommune og Jernbaneverket.
Eventuell annen målemetode skal godkjennes av helsemyndigheten i Bærum
kommune.
Vibrasjoner
For vibrasjoner settes grenseverdien til vw,95 = 0,3-0,6 mm/s.
Den laveste av de parvise grenseverdiene legges til grunn som en målsetting. Dette
samsvarer med klasse C kravene til veiet statistisk maksimalverdi for
vibrasjonshastighet i NS 8176.
Kontroll
Tiltakshaver er ansvarlig for at grensene for luftoverført støy, strukturlyd og
vibrasjoner er i samsvar med godkjente forutsetninger. Forholdene på aktuelle
eiendommer skal dokumenteres med målinger etter at banen er satt i drift.
Det skal utarbeides et bindende program for etterkontroll av strukturlyd- og
vibrasjonsnivåene med angivelse av tidspunkt, ansvarsforhold og konkrete avbøtende
tiltak hvis grenseverdiene overskrides. Etterkontrollen skal utføres umiddelbart etter
at banen er satt i drift.
h) Utslipp

Det er ikke tillatt med utslipp av forurenset vann til grunn og vassdrag innenfor
anleggsområdene. Drifts-og drensvann fra anleggsområdene som føres til offentlige
ledninger eller resipient skal ha en vannkvalitet/bufferkapasitet som ikke medfører
fare for forurensning.
i) Byggesaksbehandling i henhold til forskrift om saksbehandling og kontroll

Alle jernbanetekniske tiltak (spor, kontaktledningsanlegg, signalanlegg, teleanlegg,
skap/bygg på inntil 10 m2, sikkerhetsgjerder, master, fundamenter og kabelkanaler),
kulverter, kulvertportaler, skjæringer og fyllinger samt støttemurer og støyskjermer
som ikke er nevnt nedenunder, er detaljert avklart i illustrasjon og detaljplan, og
dermed fritatt fra saksbehandling og kontroll, jfr. Forskrift om saksbehandling og
kontroll 1997, § 5 nr.6.
Lysaker

Mur med støyskjerm i inntil 3 meter høyde over skinnetopp skal etableres i
formålsgrense mellom jernbaneformål J1 og tilgrensende reguleringsformål i syd og
nord. Mur med støyskjerm skal fremmes i egen byggesak.
Støyskjerm i inntil 3 meter høyde skal etableres i formålsgrense syd for boligfelt B1.
Støyskjermen skal fremmes i egen byggesak.
Sandvika
Murer innen felt J2 skal fremmes i egen byggesak.
Støyskjerm i inntil 3 meter høyde over terreng skal etableres i formålsgrense mellom
felt J2 og følgende eiendommer innen felt B21: 7/118, 7/119, 7/120, 7/121, 7/122 og
7/123.
Støyskjermen skal fremmes i egen byggesak.
Ved bygging av murer og støyskjermer utenfor sporområdet skal det vises tiltak for
dekkende vegetasjon.
Det skal etableres sikringsgjerde i 1.8 meter høyde i formålsgrense mellom J2 og
B21, B22, FL1 og deler av B20.
j) Vegetasjon

Før anleggsperioden starter skal verdifull vegetasjon og naturmark være registrert.
Det skal iverksettes tiltak for å verne verdifull vegetasjon og naturmark under
anleggsperioden.
Trær som må felles eller blir skadet i anleggsperioden reetableres og terrenget
istandsettes.
k) Massehåndtering skal skje i samsvar med Miljøoppfølgingsprogram dokument

186574.
FRIOMRÅDER (PBL § 25.1.ledd nr.4)
§ 8. Friområder
Omfatter feltene FT1, FT2 (turvei), FI1 (idrett/sport), FL1 (lek).
FT1 : Reetablering av turveien skal skje etter plan godkjent av Bærum kommune, og
senest ett år etter anleggsslutt.
Turveien tillates benyttet til nødvendig kjøreatkomst til beredskapsplass J4.
Turveien skal kunne brøytes for å ivareta funksjonen som drifts-og beredskapsvei for
jernbaneanlegget.
FT2: Det kan legges til rette for tursti langs Engervannet.
Turstien skal utføres slik at den best mulig tilpasser seg naturlandskapet.
Turstien skal fremmes i egen byggesak.
Før turstien tas i bruk skal atkomst under Folangerbrua være etablert, og det skal være
etablert skilting som synliggjør verneverdiene.
Når turstien er tatt i bruk skal det foretas etterundersøkelser i henhold til
overvåkingsprogram vedr. fuglelivet, og vurderes behov for ytterligere avbøtende tiltak i
form av økt skilting eller begrensninger i bruken etc.
FI1: Det tillates bygninger og anlegg som fremmer områdets bruk som idrettsanlegg.

Nødvendige parkeringsplasser må opparbeides innenfor området.
Anleggsbygningen på området skal søkes utført slik at den kan benyttes til tennisformål
når arbeidene med bygging av nytt dobbeltspor er ferdig, jfr. § 15.
Gesims- og mønehøyde skal maksimalt være henholdsvis 6,5 og 11,2 meter over ferdig
planert terreng. Tennishallens utforming skal tilfredsstille Kirke-og kulturdepartementets
krav til innvendige mål.
Utvendig material- og fargebruk skal være godkjent, og det skal redegjøres for demping av
støy/lydgjennomgang fra hallen før det gis permanent tillatelse.
I rammesøknad skal det redegjøres for både midlertidig og permanent bruk.
FL1: Før anleggsperioden starter skal verdifull vegetasjon og naturmark være registrert.
Det skal iverksettes tiltak for å verne verdifull vegetasjon og naturmark under
anleggsperioden.
Trær som må felles eller blir skadet i anleggsperioden reetableres og terrenget istandsettes.
Deler av FL1 samt deler av FT1, FT2 og FI1 er regulert som midlertidig trafikkområde
jfr. § 14. Istandsetting av arealer benyttet til midlertidige trafikkområder skal skje i samråd
med Bærum kommune.
Innenfor den del av felt FL1 som ligger over sikringssoner JU1B – JU2B gjelder
bestemmelsene i § 7d.
SPESIALOMRÅDER (PBL §25. 1.ledd nr.6)
§ 9. Naturvernområder på land
Omfatter feltene SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 og SN7.
Områdene skal bevares og utvikles slik at livsmiljø og artsmangfold blir ivaretatt eller
styrket. Tiltak som ivaretar eller forbedrer den aktuelle biotopen/naturtypen kan tillates
etter godkjenning av Bærum kommune. Alle arealer som har vært benyttet til midlertidig
trafikkområde skal istandsettes etter dette prinsippet. Istandsetting skal skje i samråd med
Bærum kommune.
Sikring av vegetasjon og naturmark skal utføres i samråd med Bærum kommune før
anleggsarbeidene med nytt dobbeltspor påbegynnes.
SN7: Ny fylling langs Engervannet skal legge til rette for vegetering for å skjerme mellom
fugleliv og ferdsel. Det skal benyttes fyllmasse som er velegnet som vekstmedium.
Det kan tillates etablert rasteplass ved Folangerbrua.
Innenfor felt SN1 kan det etableres støyskjerming mot Gamle Ringeriksvei.
For del av felt SN4 som ligger over sikringssoner JU2A og JU5A gjelder bestemmelsene i
§ 7c.
Deler av SN1, SN3, SN4, SN5 og SN7 er regulert som midlertidig trafikkområde, jfr.§ 14.
§ 10. Naturvernområde i vassdrag
Omfatter felt SN6 (Engervannet / Øverlandselva)
Området skal bevares som kulturlandskapssjø med stor verneverdi knyttet til kantsone og
vannmasser. Vernet er ikke til hinder for en mindre utfylling av strandsonen i den hensikt å
etablere en tursti langs vannet slik som vist på plankartet.

Tiltak som kan endre vannstand eller grunnvannsnivå er ikke tillatt.
Deponering av snø er ikke tillatt.
Del av feltet (Øverlandselva) er regulert som midlertidig trafikkområde, jfr.§14.
§ 11. Bevaring av bygninger og anlegg
Omfatter gnr.40/96 innenfor felt B1, gnr.40/121 innenfor felt B4 og banevokterboliger
m/uthus innenfor felt J1.
Eksisterende bebyggelse markert på plankartet skal bevares. Ved rehabilitering av
bebyggelsen skal eksteriøret bevares og istandsettes, eller tilbakeføres til opprinnelig
utseende. Dersom deler av bebyggelsen blir ødelagt ved brann eller av andre årsaker, skal
ny bebyggelse tilpasses den eksisterende.
Dersom det er behov for utskifting av opprinnelige bygningsdeler i banevokterboligene
skal det benyttes kopier.
Ved flytting av banevokterboligen i Marstranderveien 8 til Marstranderveien 6 skal det
redegjøres for flytteprosess og fremgangsmåte.
Innen gnr. 40/96 og 40/121 kan det såfremt områdets arkitektoniske eller miljømessige
kvaliteter ikke forringes, tillates supplerende bebyggelse, tilpasset den verneverdige
bygningen i størrelse, form, materialbruk, farge og detaljering.
Alle søknadspliktige byggearbeider skal forelegges vernemyndighetene til uttalelse før
byggetillatelse gis.
§ 12. FELLESOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr.7)
Omfatter feltene FA1, FA2, FA3, FA4, FA5.
FA1 - Felles avkjørsel for gnr.20/254 (innenfor B5), B6, B7 og J1.
FA2 – Felles garasje-/parkering for B6 og J1.
FA3 – Felles avkjørsel, garasje-/parkering for B7 og J1
FA4 – Felles parkering for B8 og atkomst til Gamle Ringeriksvei 14a.
FA5 – Felles avkjørsel for B18 (gnr.9/819 og 9/256), B19 og B23.
Deler av feltene FA1, FA2, FA3 og FA4 er regulert til midlertidig trafikkområde, jfr.§ 14.
Ved gjennomføring av tiltak innenfor felt FA2 skal prinsippene i illustrasjonsplan,
dokument 1481076, følges.
§ 13. ESTETIKK (PBL § 74 nr.2)
I alle byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider,
både i forhold til seg selv, omgivelsene, og til fjernvirkning.
§ 14. REKKEFØLGE – MIDLERTIDIG TRAFIKKOMRÅDE (PBL § 26)
Områder som er kombinert med midlertidig trafikkområde kan benyttes til anleggsområde
så lenge anleggsarbeidene pågår.
Innen områdene tillates oppført midlertidig bygninger og anlegg tilknyttet
anleggsvirksomheten slik som kontor, boligbrakker verksted, lager m.v..
Senest ett år etter at anleggsarbeidene er avsluttet skal arealene istandsettes/tilbakeføres
med vegetasjon /beplantning i henhold til plan godkjent av Bærum kommune.

Eksisterende veier som benyttes til anleggstrafikk skal etter anleggsperioden settes i stand i
henhold til gjeldende normer.
Formålet midlertidig trafikkområde opphører som dette når kommunen har fått melding
om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt og det deretter er truffet vedtak om opphør
av den midlertidige kombinasjonen.
Turvei FT1 skal holdes åpen for ferdsel gjennom hele anleggsperioden med unntak av en
kort periode ved anleggsstart og anleggsslutt.
§ 15. REKKEFØLGEBESTEMMELSE (PBL §26)
Før anleggsarbeid med tverrslaget ved tennisbanen/Engervannet starter skal det av hensyn
til fuglefaunaen ved Engervannet være etablert en synsskjerm i tilknytning til
beredskapsplass J5 og langs anleggsveien mot Engervannet.
Før anleggsvirksomheten igangsettes skal det være etablert og igangsatt et
overvåkingsprogram vedr. fuglelivet i Engervannsområdet. Overvåkingsprogrammet skal
godkjennes av kommunen.
Arbeid med turstien skal ikke foregå i perioden april – juli.
Før anleggsarbeidene avsluttes skal det være etablert tursti langs Engervannet med atkomst
under Folangerbrua.
Anleggsbygningen på felt FI1 skal vurderes overført til Sandvika og Blommenholm
Tennisklubb når arbeidene med nytt dobbeltspor er ferdig, jfr. §8.
ANDRE BESTEMMELSER
§ 16. Universell utforming/tilgjengelighet
Bygninger og uteområder skal utformes etter prinsipper om universell
utforming/tilgjengelighet for alle, i den grad det ikke kommer i konflikt med vernehensyn.
Skallum-området må i relasjon til pålegget om tiltak for sikring mot støy, strukturlyd og
vibrasjoner likestilles og behandles på linje med allerede bebyggede områder.

