Tomta BKS3 ligger midt i det regulerte området for Navneberget og vil bli omgitt av 6-mannsboliger mot sør. Hele feltet ligger lavere
enn omkringliggende terreng. Bebyggelsene i område BKS 3 vil derfor ha en lavere høydeprofil enn både nye og eksisterende
elementer i området. Området er i avskoget.
Med minimale nivåforskjeller, flat takform og 2 etasjers bygninger vil området få enn åpen karakter og minimere skyggeeffekter
mellom bygninger. Bygningene har tradisjonell trekledning i naturlige brune og grå toner som ikke skaper store fargekontraster mot
eksisterende landskap. Fargeforskjeller medvirker til differensiering mellom enheter i et tettbygd område. Boliger i rekke har store
terrasser i 2.etasje som skaper et avskjermet og privat uteområde.
§ 4.11 Utforming og plassering av bebyggelse (….) For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god
landskapstilpasning, både med hensyn til nær- og fjernvirkning. Bebyggelse skal tilpasses tomtas topografi. Plassering skal gjøres ut
fra å minimalisere inngrep i eksisterende terreng. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
For å ivareta dette punktet fra reguleringsbestemmelsene er høydene for hele feltet satt slik de er. Innkjøringene til feltet skjer fra
kommunal vei i øst. Denne veien bør legges høyere enn foreløpige tegninger (høydene er vist på illustrasjonsplan) for å minimere
terrenginngrepene på tomten.
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Bygningenes plassering skaper et åpent tun med skjermet og solrikt lekeareal og samlingspunkt. Sykkelparkering ble dimensjonert
slik at behovet for daglig bruk dekkes 12stk for hver 6mannsbolig og 2 stk for hvert rekkehus og ble anlegges nær inngang. Det har
vært etablert 347 kvm areal for lek og uteopphold. Alle biloppstillingsplassene er tegnet med 18kvm på situasjonsplanen. Det er to
renovasjonsareal, og hvert areal har 5 ulike fraksjoner restavfall, plast, papir, glass/metall og matavfall. Det kreves en total kapasitet
av 5000 liter restavfall, 5000 plast, 5000 liter papir, 3000 glass/metall og 1500 liter matavfall i tomta.
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