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OSLO KOMMUNE 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR 
KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET 
 
 
§ 1 PLANENS HENSIKT 
 
Hensikten med planen er: 

• Å utvikle Furuset til et forbildeområde innen miljøvennlig og klimaeffektiv 
byutvikling og å legge grunnlag for markant redusert klimagassutslipp i fremtiden. 

• “Fra senter til sentrum” – å skape og utvikle Furusets offentlige rom og 
møteplasser. 

• Å styrke den blågrønne strukturen. 
• Å etablere et robust trafikksystem med fokus på de myke trafikantene og 

kollektivtransport. 
• Å forsterke knutepunktet gjennom boligfortetting, større boligvariasjon 

og arbeidsplassutvikling. 

• Å videreutvikle den offentlige infrastrukturen.  
 
§ 2 AVGRENSNING 
 
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer BGD - 200901319, datert 
15.02.2013, revidert 19.11.2014 og 23.05.2016. 
 
§ 3 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 
 
 
Vertikalnivå 1  (under terreng) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Veg K9 
  
Hensynssoner:  

H810-5 Gjennomføringssone – krav om felles planlegging  
 
 
Vertikalnivå 2  (på terreng) 
 
Bebyggelse og anlegg: 
Boligbebyggelse B1-B8 
Sentrumsformål S1-S13 
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Offentlig eller privat tjenesteyting: 
- undervisning (skole)/barnehage 
- annen religionsutøvelse 
- barnehage 

 
T1, T3-T4  
T2 
T5-T6 

Grav- og urnelund U 
Boligbebyggelse/barnehage 
Boligbebyggelse/barnehage/institusjon (sykehjem/omsorgsboliger)  

BT1-BT2 
BT3 

Boligbebyggelse/offentlig eller privat tjenesteyting/kontor/hotell/ 
overnatting/bevertning  
 

BTN 

Offentlig el. privat tjenesteyting/kontor/hotell/overnatting/bevertning TN 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 

Veg K1-K8, 
f_V1-V3 

Gatetun G1-G3 
Torg M  
Gang-/sykkelvei  
 
Grønnstruktur: 

 

Park P1-P6 
Friområde F 

 
Hensynssoner:  

Sikringssone  
     H190 Andre sikringssoner – (fremtidig t-banetunnel)  
Sone med angitte hensyn  
     H550 Bevaring landskap  
 H570 1-2 Bevaring kulturmiljø  
Gjennomføringssone  
H810_1-5 Krav om felles planlegging  

 
 
Vertikalnivå 3 (over terreng) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Gang-/sykkelvei  
   

 
VERTIKALNIVÅ 1 (under terreng): 
 
§ 4 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Felt K9 - E6 under lokk 
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Det kan etableres vei (Europavei 6) innenfor felt K9. Det kan bygges lokk over E6 innenfor 
feltet.  
 
§ 5 HENSYNSSONER 
 
5.1 Gjennomføringssone – krav om felles planlegging (H810_5) 
Det skal utarbeides én felles detaljreguleringsplan for felt K9, samtidig med feltene K2, K6- 
K8 og P4-P6 og hovedsykkelveien på vertikalnivå 2. 
 
 
VERTIKALNIVÅ 2 (på terreng): 
 
§ 6 PLANKRAV 
 
For feltene BT1-BT3, BTN, T4-T6, TN, S1-S4, S9-S13, P4-P6 og K5 skal det foreligge 
vedtatt detaljreguleringsplan før det gis tillatelse til tiltak. Sykehjem tillates godkjent som 
byggesak innenfor byggegrense i felt S11 uten detaljreguleringsplan. 
 
§ 7 FELLESBESTEMMELSER – MILJØOPPFØLGING 
 
7.1 Kvalitetsprogram 
Kvalitetsprogrammet (datert 17.12.2014) skal ligge til grunn for detaljreguleringer og 
byggesaker. Programmet skal revideres hvert 5. år, og det skal godkjennes av Plan- og 
bygningsetaten. Det kreves utarbeidet kvalitetsoppfølgingsplan ved detaljregulering og 
byggesak. Unntak kan gis for bebyggelse og anlegg på mindre enn 250 m2 BRA. 
Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for utforming av samferdselsanlegg, teknisk 
infrastruktur, grøntstruktur, overvannshåndtering og belysning. 
 
7.2 Klimagassutslipp og klimagassregnskap 
Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, og grøntstruktur skal ha 
lave CO2-utslipp. Bygningsutforming som gir lavt energiforbruk (passiv- eller plusshusnivå) 
skal legges til grunn og redegjøres for ved søknad om rammetillatelse. Ved prosjektering av 
bebyggelse og anlegg og større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, skal det utarbeides 
klimagassregnskap som verktøy for klimaeffektive valg i prosessen. Klimagassregnskap skal 
foreligge ved søknad om rammetillatelse. 
 
7.3 Materialbruk 
Materialer for bygninger og anlegg skal være varige og oppfylle høye krav til funksjonell og 
estetisk kvalitet, slik at tiltaket tåler intensiv bruk i mange år, og slik at drift og vedlikehold 
blir så enkel og rasjonell som mulig og ha gode helsemessige egenskaper med lave utslipp av 
skadelige stoffer, lave klimagassutslipp og god klimatilpasning. 
 
7.4 Energiforsyning 
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Felles energianlegg for vannbåren varme tillates etablert for planområdet. Byggverk innenfor 
området skal tilknyttes energianlegget.  
 
Byggverk, som oppføres innenfor planområdet, og som omfattes av konsesjon gitt etter 
energiloven, skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten 
etter pbl. § 27-5 andre ledd. 
Det tillates etablert solfangere eller andre energiproduserende enheter som skal plasseres på 
tak av bygg og fasader av bygg. Løsningene skal være integrert i den arkitektoniske 
utformingen.  
 
7.5 Overvannshåndtering og bekkeåpning 
Overvann skal håndteres lokalt, skal infiltreres i grunnen eller ledes frem til nærmeste 
resipient og skal fortrinnsvis håndteres i åpne løsninger. Overvann som ledes til resipient skal 
ha god vannkvalitet. Overvannshåndtering skal være i tråd med føringer i 
Kvalitetsprogrammet og prinsippkart for overvann for hele området (jf. Kvalitetsprogram, 
side 52, datert 17.12.2014).  
 
Terreng og landskapsforming må tilpasses fremføringen av sammenhengende flomveier. 
Grøntområdene skal tilrettelegges for infiltrasjon og fordrøyning. 
 
7.6 Grønn arealfaktor (GAF)  
Grønn arealfaktor (GAF) skal brukes som verktøy for dimensjonering av vegetasjon etter 
følgende formel (jf. Kvalitetsprogram, side 28, datert 17.12.2014):  
 
GAF= Økologisk effektivt areal 
                Totalt tomteareal 
 
Økologisk effektivt areal er summen av alle typer arealer innenfor et tomteareal, både grønne 
flater og harde flater med eventuelle tilhørende tilleggsfaktorer. Størrelse på hver arealtype 
ganges med tilhørende faktor etter beregningsgrunnlag angitt i tabell s. 29 i 
Kvalitetsprogrammet, datert 17.12.2014. 
 
Det skal minimum oppnås følgende grønn areal faktor: 
Felt B1-B8, T1-T6, BTN, BT1-BT3: 0,6 
Felt S1-S13, TN: 0,3  
For samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er GAF angitt i §§ 9.2-9.8 og 9.11-9.13. 
 
7.7 Renovasjon 
I nybygg skal tilstrekkelige arealer settes av til håndtering av nærings- og husholdningsavfall. 
Det skal etableres fellesløsninger som egne avfallsrom, dypoppsamlere, eller avfallsug 
integrert i bebyggelsen med trinnløs adkomst for renovatør. Det skal etableres en 
minigjenbruksstasjon på minimum 150 m2 på enten felt S1, S2, S5, S11 eller S13 integrert i 
bebyggelsen. 
 



5 
 

7.8 Parkering 
 
7.8.1 Sykkelparkering 
Det skal etableres 150 % sykkelparkering av den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for 
tett by. Minimum 10 % av sykkelparkering skal etableres på terreng nær inngangsparti.  
 
Det skal i tillegg etableres sykkelparkering i offentlige gate- og plassrom, hvorav halvparten 
er overdekket: 
Felt P3 - Furustien:   100 sykler 
Felt K1, G1 - Bygata:   50 sykler 
Felt M - Trygve Lies plass:  50 sykler 
Minimum 75 % av plassene skal være offentlige, mens inntil 25 % kan være bysykkelplasser. 
Det skal etableres sykkelparkering som er overdekket og med låsbar inngjerding ved T-
banestasjonen. 
 
7.8.2 Bilparkering 
Følgende parkeringsnorm skal legges til grunn for beregning av maksimum antall tillatte 
parkeringsplasser i felt S1 – S13 
 
Bolig:     0,6 plasser pr 100 m² BRA 
Kontor:    1,6 plasser pr 1000 m² BRA 
Forretning/detaljhandel/bevertning: 2 plasser pr 1000 m² BRA 
Kulturinstitusjon:    1,6 plass pr 1000 m² BRA 
Undervisning, barneskole, barnehage:  1 plasser pr 10 årsverk 
Sykehjem:     1 plass pr 10 senger 
Hotell:     1 plass pr 10 rom 
 
Det tillates i tillegg inntil 500 plasser i tilknytning til felt S1, og 100 plasser i tilknytting til 
felt S4 som et felles parkeringsanlegg plassert under felt M. Nedkjøring til parkeringsanlegget 
skal være fra S5 eller S6 øst for bussholdeplass i felt K1, og fra felt S4 med avkjøring fra felt 
K4. 
 
Maksimum antall tillatte plasser i øvrige felt innenfor planområdet skal være i henhold til den 
til enhver tid gjeldende norm for tett by. Maksimum antall plasser for næringsformål er 
minimumsnormen.  
 
For feltene BT1-BT2, BTN, S1- S13 og TN skal parkering anlegges under bakken. 
Parkeringen kan etableres som felles anlegg for flere felt. Minimum 10 % av plassene skal ha 
ladestasjon for el-bil. 
 
7.9 Støy og luftkvalitet 
De til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer for behandling av støy (T-1442/2012) og 
luftkvalitet (T-1520) i arealplanleggingen, skal legges til grunn ved utarbeiding og behandling 
av detaljreguleringer og søknader om tillatelse til tiltak.  
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7.10 Geoteknikk 
Ved detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak skal det gjennomføres geotekniske 
undersøkelser som avdekker om det finnes skredfarlig kvikkleire, og det må dokumenteres at 
utbygging vil gi tilstrekkelig områdestabilitet.  
 
§ 8         BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
8.1 Generelt 
 
8.1.1 Arkitektonisk kvalitet og utforming 
Bygningsmassen, tilhørende utearealer og offentlige byrom skal utformes slik at disse 
samspiller både estetisk og bruksmessig. Det skal gis et arkitektonisk uttrykk av høy kvalitet. 
Bebyggelsen skal gis en bymessig utforming, med henvendelse mot gater, gatetun og torg. 
Forretning, bevertning og tjenesteytende virksomhet skal lokaliseres mot, og med inngang fra 
gater, gatetun og torg.  
 
Bebyggelsen skal utformes med godt samspill i materialvalg og volumoppbygging. 
Eventuelle svalganger og balkonger skal integreres i den arkitektoniske utformingen og ha 
høy estetisk og bruksmessig kvalitet, også som privat uteoppholdsareal. Svalganger skal ikke 
vende mot offentlige rom eller gater. Bygningsmassen skal ved fasadeoppdeling, materialvalg 
og sprang i horisontal- og vertikalretningen bidra til å dele opp store volumer og gi variasjon i 
lange fasadeløp.  
 
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk. Takene skal bygges som grønne tak for vannfordrøyning med 
minimum 40 % overflate med vegetasjon. Det skal tilrettelegges for opphold ved etablering 
av takterrasser og takhager med mulighet for dyrking. All åpen overvannshåndtering skal 
inngå som en integrert del av den arkitektoniske utformingen. 
 
Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg, ventilasjonsanlegg og 
lignende integreres i den arkitektoniske utformingen. Det tillates takoppbygning med inntil 3 
m over maks. gesims, og inntil 20 % av takflaten. Slike takoppbygg skal være tilbaketrukket 
fra fasadelivet med minimum 3 meter. Ved tak over sokkeletasje/kjeller som benyttes til 
uteareal skal minimum 50 % av takarealet ha overflate med vegetasjon med minimum 80 cm 
vekstlag for beplantning av trær og busker. 
 
8.1.2 Boligkvalitet 
Leiligheter skal være gjennomgående eller ha fasader med solinnfall mot 2 ulike 
himmelretninger. Leiligheter som er ensidig belyste fra nord eller nord-øst tillates ikke. 
Svalganger tillates der det dokumenteres at løsningene gir god bokvalitet og oppholdssoner. 
Alle leiligheter i felt S1-S13, BT2 skal ha tilgang på felles takterrasse i sin bygning som 
dekker minimum 20 % av takflaten.  
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8.1.3 Leilighetsfordeling:  
Innenfor hvert enkelt felt skal leilighetsfordelingen være som følger: 
Maksimum 35 % av leilighetene skal være 35 - 50 m2 BRA 
Minimum 40 % av leilighetene skal være over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20 % kan bygges 
som kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert.  
Leiligheter mindre enn 35 m2 tillates ikke, men unntak kan gjøres for studentboliger med 
avtale med utdanningsinstitusjon.  
 
I felt BTN fastsettes en leilighetsfordeling som gir flere små leiligheter i detaljreguleringen. 
 
8.1.4 Beregning av utnyttelse 
Bruksareal under terreng medregnes ikke i BRA der avstanden mellom himling og ferdig 
planert terreng rundt bygningen er mindre enn 0,5 m. Glassgårder og rom med stor høyde skal 
regnes uten teoretiske plan. 
 
8.1.5 Utomhusplan 
Sammen med søknad om tiltak, skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 for den 
ubebygde delen av byggetomten, felles oppholdsarealer på tak og tilliggende 
uteoppholdsarealer. Utomhusplanen skal vise: 

• Sammenhengen med og avgrensningen mot tilliggende utearealer. 
• Gangarealer, anlegg for aktivitet og opphold, møblering, belysning, sykkel- og 

parkering, og avfallsanlegg. 
• Vegetasjon, beplantning og materialbruk på bakkeplan. 
• Terrenghøyder, skjæringer, forstøtningsmurer, trapper og ramper. 
• Hvordan universell utforming er ivaretatt; stigningsforhold i % skal angis. 
• Sikres tilstrekkelig areal for lokal håndtering av overvann, infiltrasjon i grunn og 

vegetasjon. 
• Tilgjengelighet for redningsbil og avfallshåndtering. 
• For bebyggelse som inneholder boliger skal det også redegjøres for hvordan krav til 

utearealer ivaretas, jf. § 8.1.6. 
• Utearealene skal etableres samtidig med utbygging av det enkelte felt og være ferdig 

opparbeidet i henhold til godkjent plan før det gis midlertidig brukstillatelse.  
 
8.1.6 Kvalitet på uteoppholdsarealer   
Kravet til uteoppholdsareal for boliger innenfor feltene skal følge tabellen under. 
 
Kategori Områdetype1 Områdetype 4 
Minste felles uteoppholdsareal (MFUA)  
(% av m2 BRA bolig) 

12 % 
20 % 

Andel av minste felles uteoppholdsareal (MFUA) 
på terreng eller lokk på/over gateplan, minimum 

0 % 
75 % 

Samlet felles uteoppholdsareal (SFUA). Dvs. andel 
av MFUA som har en størrelse og samlet form som 
egner seg til plasskrevende fysisk aktivitet og lek. 

Minst 150 m2 
på tak, 
terreng eller 
lokk på/over 

Minst 80 % av 
uteareal på 
terreng eller 
lokk på/over 
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gateplan gateplan 

Minste størrelse på SFUA-enheter 

150 m2 

250 m2. Der 
normen gir 
SFUA> 1250 
m2 skal det 
etableres flest 
mulig enheter 
på minst 500 
m2 

Prosentandel felles uteoppholdsareal (MFUA) som 
skal være solbelyst til sammen 5 timer 1. mai, 
hvorav minst 3 timer mellom kl. 15 og kl. 20 

20 % 
50 % 

 
For felt S1 og S4, skal områdetype 1, tettest by, legges til grunn. 
For felt S2-S3, S5-S13, B1-B8, BT1-BT3, BTN skal områdetype 4, åpnere by, legges til 
grunn. 
 
Avstand mellom bygninger på motstående sider av felles uteoppholdsareal skal være minst 
1,5 ganger bebyggelsens gjennomsnittlige gesimshøyde. Avstanden skal uansett ikke være 
mindre enn 17 meter. Inntrukne etasjer tillates dersom økt avstand til inntrukket fasade er 
minst 1,5 ganger økt høyde. 
 
8.1.7 Forretning, bevertning   
Bevertning og forretning tillates kun etablert i underetasje, første og andre etasje. Unntak kan 
gjøres for bevertning på tak i felt S1. Maksimum tillatt forretning og bevertning innenfor felt 
S1 er 15 000 m2 BRA. Forretnings- og bevertningsarealene i S1 kan også fordeles på felt S2, 
S11-S13 hvis feltene bygges sammen som et handelssenter. For hvert av feltene S4-S9 tillates 
maksimum 1000 m2 BRA forretning og bevertning, for felt S3 maksimum 2000 m2 BRA, for 
hvert av feltene S2, S10 og S13 maksimum 500 m2 BRA og for felt BTN maksimum 1500 m2 
BRA.  Det tillates ikke etablert forretningsenheter større enn 300 m2 BRA innenfor hvert av 
feltene S2-S13 og BTN.  
 
8.1.8 Bebyggelse langs E6 – lokk, utbygging før og etter lokk 
Ved utbygging før lokk over E6 er etablert, skal ny bebyggelse innenfor felt S3, S9, S10, T2 
og BTN plasseres og utformes slik at den fungerer som støyskjerm mot E6. I 
detaljreguleringsplan skal det fremgå hvordan bebyggelsen kan tilpasses situasjonen når det er 
etablert lokk over E6, bl.a. med innpassing av boliger ut mot nye grøntområder på lokk (P4 - 
P6).  
 
Når det er etablert lokk over E6 tillates etablert boliger og annen støyfølsom virksomhet (jf. 
T-1442/2012) med fasade og uterom mot lokket.  
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Minimum 60 % av BRA i feltene S3, S9, S10, og BTN skal være boliger og bebyggelsen 
plasseres slik at det sikres gode forbindelser mellom områder sør for feltene og lokk. 
 
8.1.9 Grunnundersøkelser – utbygging ved eksisterende T-banekulvert 
Ved søknad om tillatelse til tiltak som berører eksisterende T-banekulvert skal det gjøres 
grunnundersøkelser og utarbeides en teknisk plan for hvordan ny bebyggelse ivaretar T-
banestasjon og t-banekulvert. Grunnundersøkelsene og teknisk plan skal sendes til Sporveien 
Oslo AS til uttalelse. 
 
8.2 Boligbebyggelse, feltene B1 – B8 
 
8.2.1 Arealbruk, plassering og høyder 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og med maksimum møne- og 
gesimshøyde som angitt på plankartet. Mindre bygninger som sykkelboder og lignende, kan 
tillates utenfor byggegrensene.  
Innenfor byggegrense mot Granstangen innenfor felt B3 er maksimum tillatt BYA= 1000 m2.  
Innenfor bestemmelsesgrense i felt B7 og B8 tillates rekkehus med maksimum møne- og 
gesimshøyde 10 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Det tillates innenfor 
bestemmelsesgrensene for felt B7 og B8 mindre tiltak som etterisolering, balkongutbygging 
og lignende av eksisterende bebyggelse. 
 
8.2.2 Utforming og fortettingsgrep 
Ny bebyggelse skal samspille med eksisterende kvaliteter i bebyggelsesstruktur, 
volumoppbygging og uterom innenfor feltene B1-B8. Ny bebyggelse i feltene skal etableres 
med fortettingsgrepene beskrevet i tabellen under. En normaletasje angitt i tabellen, tilsvarer 3 
meter fra overkant dekke til overkant dekke. 
 
Felt Fortettingsgrep  
B1, 
B2 

Innenfor felt B1 og B2 kan bebyggelse tillates påbygd tilsvarende inntil 
1-2 normaletasjer. Volumkomposisjon med gradvis nedtrapping av 
bebyggelse mot vest skal ivaretas.  

B3,B4 Innenfor feltene B3 og B4 tillates ny bebyggelse i 2-3 normaletasjer 
langs Furustien (P3). Det tillates også ny bebyggelse i 3-4 
normaletasjer innenfor bestemmelsesgrense innenfor felt B3.  

B5, 
B6 

Innenfor feltene B5 og B6 opprettholdes dagens byggehøyder og 
struktur. 

B7 Innenfor felt B7 tillates ny bebyggelse i 3-4 normaletasjer langs 
Jerikoveien. Innenfor bestemmelsesgrense i feltet skal strukturen med 
rekkehus i 2 etasjer opprettholdes.  

B8 Innenfor felt B8 tillates ny bebyggelse i 3-4 normaletasjer langs 
Grorudveien. Innenfor bestemmelsesgrense i feltet skal strukturen med 
rekkehus i 2 etasjer opprettholdes.  

 



10 
 

Boligbebyggelse, boder, beplantning mv. mot felt P3 - Furustien skal gis en utforming som 
samspiller med det offentlige byrommet. 
 
8.2.3 Dokumentasjonskrav 
Sammen med byggesøknad skal følgende dokumenteres i tillegg til krav i § 8.1.3: 

- Beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse innplassert. 
- Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende 

bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. 
- Sol- og skyggeforhold for boliger og uterom 1. mai kl. 15.00 og 18.00. 
- Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og 

miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold. 
 
8.3 Sentrumsformål, felt S1-S13 
 
8.3.1 Arealbruk og plassering  
Ny bebyggelse i feltene S1- S13 skal plasseres i henhold til regulert byggelinje mot Felt K1 
og G1 (Bygata), felt P3 (Furustien), felt M (Trygve Lies plass) og felt K4 (Søren Bulls vei). 
Gjennomganger tillates om det dokumenteres at det øker den arkitektoniske kvaliteten.  
Der det ikke er vist byggegrenser eller byggelinje, er byggegrensen lik formålsgrensen. 
Bebyggelsen bør i hovedsak ligge i formålsgrensen, men kan stedvis trekkes tilbake for å gi 
variasjon og å gi rom for uteoppholdsarealer. 
I første etasje mot felt K1 og K3 (Bygata), felt P3 (Furustien), felt M (Trygve Lies plass) og 
felt K4 (Søren Bulls vei) skal det etableres publikumsrettede funksjoner som har inngang fra 
og henvender seg mot gate/byrom. Fasadene i første etasje skal utformes med store 
vindusflater. For hvert av feltene S2, S8 og S13 skal minimum 50 %-BRA være boliger. For 
feltene S6 og S7 skal den samlede boligandelen være minimum 50 %-BRA. 
 
8.3.2 Felt S1 
 Maksimum tillatt % -BRA=500 %. Maksimum møne- og gesimshøyde er 27 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tillatt minimum innvendig høyde for 1. og 2. etasje er  
4,0 m.  
 
Det skal sikres romslig og godt lesbar offentlig tilgjengelig nedgang til T-banestasjon 
innenfor feltet. Bebyggelse skal plasseres for å gi gode solforhold på Trygve Lies plass (M) 
og Furustien (P3). Hvis bygninger i felt S1 bygges sammen med felt S2 og/eller S13 skal det 
etableres glassoverdekte passasjer gjennom bygningen med innganger i sør mot felt K3, i nord 
mot gang-/sykkelvei, i vest mot Trimmen og i øst mot Trygve Lies plass (felt M). 
 
8.3.3 Felt S2, S5-S7, S13  
Maksimum tillatt %-BRA = 200 %. Maksimum møne- og gesimshøyde er 19 m. over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tillatt minimum innvendig høyde for første etasje er 
4,0 m. For felt S5 gjelder tillatt minimum innvendig høyde 4,0 m for 1. og 2. etasje. Det skal 
sikres atkomst til felt S12 gjennom felt S2. 
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Bebyggelsen skal plasseres slik at den gir god romdannelse og samspiller med uterommene til 
felt B1, B2 og S12. Opphøyd uterom på sokkeletasje tillates ikke i feltene. I felt S2 skal det 
sikres offentlig tilgjengelig nedgang til T-banestasjon. Nedgangen til T-banestasjonen skal 
være universelt utformet. 
 
8.3.4 Felt S3  
Maksimum tillatt %-BRA = 225 %. Maksimum møne- og gesimshøyde er 26 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tillatt minimum innvendig høyde for første etasje er 
4,0 m. Innenfor feltet skal minimum 5 % av boligenhetene være over flere etasjeplan. 
 
I felt S3 skal det gjennom feltet etableres minst to passasjer på terrengnivå i tilnærmet nord-
sør retning. I passasjene skal det settes av minimum 6 m bredde til gang- og sykkelvei. I 
tilknytning til passasjene bør det planlegges torg/møteplass iht. retningslinje i 
Kommunedelplan for torg og møteplasser. Passasjene skal danne forbindelser mellom P1 og 
hovedsykkelvei, eventuelt med lokk (P4). Bebyggelsen skal organiseres med utgangspunkt i 
passasjene. 
 
Innenfor feltet skal det etableres barnehage med minimum 4 avdelinger.  
 
8.3.5 Felt S4 
Maksimum tillatt %-BRA = 350 %. Maksimum møne- og gesimshøyde er 19 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tillatt minimum innvendig høyde for 1. etasje er 4,0 
m. 
 
8.3.6 Felt S8-S10  
Maksimum tillatt %-BRA = 225 %. Maksimum møne- og gesimshøyde er 19 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Tillatt minimum innvendig høyde for første etasje er 
4,0 m.  
 
8.3.7 Felt S11 
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Maksimum tillatt %-
BRA = 225 %. Målbare plan i feltet som har en himling lavere enn 1,5 m, over terrengets 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets 
bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. Arealer for tenkte plan og arealer helt 
under terreng skal ikke medregnes i maksimum tillatt BRA. Maksimum møne- og 
gesimshøyde er 28 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 
Det skal etableres offentlig tilgjengelig svømmehall og det tillates etablert flerbrukshall 
innenfor feltet. Det kan etableres minigjenbruksstasjon innenfor feltet. Bebyggelsen skal 
plasseres slik at den danner en forplass mot felt P3 - Furustien. I første etasje mot felt P3 skal 
det etableres publikumsrettede funksjoner som har inngang fra og henvender seg mot 
byrommet. Fasadene i første etasje skal utformes med store vindusflater. 1. etasje mot 
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Verdensparken skal utformes med fasader med store vindusflater og utgang for å etablere 
kontakt mot parken. Utearealer skal utformes slik at de samspiller med tilliggende felt. 
 
Dersom det etableres sykehjem i feltet, skal det også etableres offentlig tilgjengelig 
svømmehall, dagsenter, og minigjenbruksstasjon. Det kan også etableres treningssenter, 
annen offentlig og privat tjenesteyting (herunder legekontor, frisør, fysioterapi). Svømmehall, 
flerbrukshall og treningssenter skal etableres i underetasjene. Annen offentlig og privat 
tjenesteyting, dagsenter og forretning skal etableres på bakkenivå og/eller i underetasjene. 
Totalt tillates maksimum 300 m2 BRA forretning som del av formål sykehjem. 
 
Alle terrasser og takflater på etasjenivå skal i sin helhet inngå i uteoppholdsarealet. Det skal i 
tillegg etableres felles takterrasse på minimum 30 % av øverste takflate. Bebyggelsen skal 
plasseres slik at den danner en forplass mot felt P3 - Furustien. I første etasje mot felt P3 skal 
det etableres publikumsrettede funksjoner som har inngang fra og henvender seg mot 
byrommet. Fasadene i første etasje skal utformes med store vindusflater. 
 
Sykehjemmet skal ha direkte atkomst til felt P2 - Verdensparken. 1. etasje mot Verdensparken 
skal utformes med fasader med store vindusflater og utgang for å etablere kontakt mot parken.  
Utearealer skal utformes slik at de samspiller med tilliggende felt. 
 
8.3.8 Felt S12  
Maksimum tillatt %-BRA = 200 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er kote 170. 
Bebyggelsen skal plasseres slik at den gir god romdannelse og samspiller med uterommene til 
felt B1. 
       
8.4 Felt T1-T6, Offentlig eller privat tjenesteyting 
 
8.4.1 Felt T1 – Granstangen ungdomsskole 
Bruksareal for bebyggelse skal ikke overstige BRA = 14 000 m2. Herav skal BRA 1500 m2 og 
MUA (minste uteoppholdsareal) 3600 m2 disponeres til barnehage. Bebygd areal skal ikke 
overstige %-BYA = 26 %.  
 
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet. Bygningsmassens 
hovedtyngde skal ligge mot Granstangen. Maksimum gesimshøyde for bebyggelse tillates opp 
til kote 150. Maksimum mønehøyde og oppbygg for tekniske rom tillates opp til kote 153. 
 
Ved utbygging av skole i ulike byggetrinn skal det for byggetrinn 1 utarbeides helhetlig plan 
for maksimum utnytting av hele tomten som del av det søknadspliktige grunnlaget. 
 
Minst 60 % av overflater inkludert takflater i området etableres med plantedekke. Utearealene 
skal for øvrig opparbeides med høy kvalitet og stor slitestyrke i dekke/belegg, materialbruk, 
utstyr, møblering og beplantning. Atkomsten til eventuelt taklandskap skal tilfredsstille krav 
om universell utforming 
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8.4.2 Felt T2 - Bygning for religionsutøvelse  
Felt T2 tillates bebygget med bygning for religionsutøvelse med tilhørende anlegg 
(forsamlingsarealer, kontor og gjesteboliger). Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte 
byggegrense. Maksimum tillat gesimshøyde er angitt på plankartet. Minaret tillates med 
høyde inntil 20 meter over forplassen. Maksimum tillatt BRA = 4500 m2.  
 
8.4.3 Felt T3 – Furuset skole  
Maksimum tillatt %-BYA = 35 %. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste 
byggegrenser. Maksimum gesimshøyde er kote 170 og maksimum mønehøyde er kote 174. 
Det skal til sammen avsettes minimum 7200 m2 til uteoppholdsareal. 
 
8.4.4 Felt T4 - Verdensparken barneskole 
Bruksareal for bebyggelse skal ikke overstige BRA = 14 000 m2. BRA = 1000 m2 skal 
disponeres til barnehage. Det tillates flerbrukshall med bruksareal på inntil 2500 m2 BRA. 
Flerbrukshallen kan etableres i underetasjene på felt S11. Maksimum gesims- og mønehøyde 
er 17,5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Bygninger skal ha hovedinngang fra Furustien (P3). Bygninger og uteområder skal utformes 
slik at de gir god kontakt mellom skoleanlegg og Verdensparken (P2) /Furustien (P3). Det 
skal etableres en romslig passasje med gangforbindelse mellom Furustien (P3) og 
Verdensparken (P2) mellom de to delfeltene i T4. Det tillates ikke bebyggelse i området 
mellom tursti i sør til nord for bestemmelsesområde for bekkeåpning. I det ubebygde området 
skal bekk gjenåpnes.  
 
Minst 60 % av overflater, inkludert takflater, i feltet skal etableres med plantedekke. 
Utearealene skal opparbeides med høy arkitektonisk kvalitet og stor slitestyrke i 
dekke/belegg, materialbruk, utstyr, møblering og beplantning. Atkomsten til eventuelt 
taklandskap skal tilfredsstille krav om universell utforming. 
 
Parkering kan lokaliseres i underetasjen på felt S11.  
 
8.4.5 Felt T5 - Barnehage 
Maksimum tillat %-BRA = 70 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 10 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
Innenfor feltet skal det etableres barnehage. 
 
8.4.6 Felt T6 – Barnehage 
Maksimum tillat %-BRA = 50 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 10 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
 
8.5 Felt BT1-BT3 Kombinert formål: Boligbebyggelse og offentlig eller privat 
tjenesteyting 
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8.5.1 Felt BT1 - Boligbebyggelse/barnehage 
Maksimum tillat %-BRA = 110 % ved etablering av boligbebyggelse og barnehage. 
Maksimum gesims- og mønehøyde er 13 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng ved 
etablering av boligbebyggelse og barnehage. Det skal etableres en barnehage ved etablering 
av boligbebyggelse. Barnehagen behøver ikke etableres i feltet hvis det etableres en 
barnehage på minimum 6 avdelinger i felt S7. Innenfor feltet skal minimum 25 % av 
boligenhetene være over flere etasjeplan. 
 
8.5.2 Felt BT2 - Boligbebyggelse/barnehage: 
Maksimum tillat %-BRA = 110 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 13 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Det skal etableres en barnehage med minimum 4 
avdelinger innenfor feltet. Bebyggelsen skal plasseres slik at den gir god romdannelse og 
samspiller med uterommene til felt B1. 
 
8.5.3 Felt BT3 – Boligbebyggelse/barnehage /institusjon (sykehjem/omsorgsboliger): 
Maksimum tillat %-BRA = 50 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 10 m over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Det skal etableres en barnehage med minimum 4 
avdelinger innenfor feltet. Barnehagen skal ha direkte tilgang til felt F. Innenfor feltet skal 
minimum 25 % av boligenhetene være over flere etasjeplan. 
Maksimum tillat %-BRA = 85 % ved kun etablering av sykehjem/omsorgsboliger. Maksimum 
gesims- og mønehøyde er 10 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng ved kun etablering 
av sykehjem/omsorgsboliger. Hvis det etableres sykehjem/omsorgsboliger behøver ikke 
barnehage etableres.  
 
8.6 Felt BTN - Kombinert formål: Boligbebyggelse/offentlig eller privat 
tjenesteyting/kontor/hotell/overnatting/bevertning 
For felt BTN er maksimum tillatt %-BRA = 150 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 26 
m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Atkomst skal være fra Karihaugveien og/eller 
Granstangen. Innenfor feltet skal minimum 40 % av BRA i bebyggelsen være boliger, og 
minimum 15 % av boligenhetene skal være over flere etasjeplan. 
 
Innenfor feltet skal det etableres barnehage med minimum 8 avdelinger. Barnehagen skal ha 
direkte tilgang til felt F eller Karistien. 
 
Gjennom feltet skal det etableres minst to passasjer på terrengnivå i tilnærmet øst-vest 
retning, mellom Granstangen og Karistien. I passasjene skal det settes av minimum 6 m 
bredde til gang- og sykkelvei. I tilknytning til passasjene bør det planlegges torg/møteplass 
iht. retningslinje i Kommunedelplan for torg og møteplasser. Passasjene skal plasseres og 
utformes slik at bebyggelsen i feltet gis en god sammenheng mot Granstangen (K2) og Bygata 
(K1). Bebyggelsen skal organiseres med utgangspunkt i passasjene. 
 
Bakåsbekken skal åpnes i feltet, og være en integrert del av opparbeidelsen av utearealene. 
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8.7 Felt TN - Kombinert formål: Offentlig eller privat 
tjenesteyting/kontor/hotell/overnatting/bevertning 
For felt TN er maksimum tillatt %-BRA = 225 %. Maksimum gesims- og mønehøyde er 26 m 
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Atkomst skal være fra Furusetveien via 
Jerikoveien. Luftinntak for bebyggelsen skal plasseres vekk fra E6 for å sikre god luftkvalitet. 
Bebyggelsen skal utformes for å sikre gode støy- og luftforhold i felt T3. 
 
8.8 Felt U - Grav- / urnelund 
Gravlundsarealet kan forsynes med bygninger og innretninger som er nødvendige for 
formålet, herunder trafikk og parkeringsareal. Beplantning og oppsetting av gjerde skal 
tilpasses tilliggende bolig- og friområder. Arealer som ikke brukes i tråd med formålet skal 
tilrettelegges og brukes som friområder inntil de tas i bruk til formålet. 
 
Før søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven innenfor område avmerket med 
bestemmelsesgrense kan sendes inn til bygningsmyndighetene, må forholdet til automatisk 
fredete kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jf. kulturminneloven §§ 8 
og 9. 
 
§ 9 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR   
 
9.1 Generelt 
 
9.1.1 Landskaps- og teknisk plan 
For alle samferdselsanlegg skal det sammen med søknad om tiltak etter plan- og 
bygningsloven leveres landskapsplan i målestokk 1:200 som grunnlag for opparbeidelsen. 
Planen skal vise disponering av trafikkarealene til kjørebane, fortau, beplantning, 
sykkelløsning, torg, gatetun mv. Videre skal det vises overflatebehandling/materialbruk, 
møblering, sykkelparkering, beplantning, belysning, overvannsløsninger, snøhåndtering mv. 
Planen skal vise samferdselsanleggene i plan, lengdeprofil, og typisk normalprofil.  
 
Ved søknad om rammetillatelse for samferdselsanlegg som skal driftes og vedlikeholdes av 
Bymiljøetaten, skal det utarbeides teknisk plan som skal godkjennes av Bymiljøetaten før det 
gis rammetillatelse.  
 
9.1.2 Snitt 
Tverrsnitt i Kvalitetsprogrammet er retningsgivende for utforming av gater og byrom. 
 
9.1.3 Vann- og avløpsanlegg, kabler, rør til vannbåren varme/kjøling, avfallshåndtering ol. 
Ved planlegging av samferdselsanlegg skal det vurderes om det er behov for etablering 
og/eller utskifting av hovedledninger, og etablering av tekniske anlegg som kabler, 
rørledninger til vannbåren varme og kjøling, avfallshåndtering og lignende under bakken. Ved 
behov skal tekniske anlegg sikres hensiktsmessig og rasjonell traseføring.  
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Planer for samferdselsanlegg skal sendes til Vann- og avløpsetaten for uttalelse før søknad om 
rammetillatelse.  
 
9.2 Felt M - Trygve Lies plass 
Plassen skal utformes i naturstein og inneholde beplantning, bekkeåpning, møblering og 
belysning. Myke trafikanter og bussens framkommelighet skal prioriteres i opparbeidelsen. 
Plassen skal opparbeides slik at den sikrer god tilgjengelighet og forbindelse mellom felt K6 - 
Søren Bulls vei, felt K3 - Bygata vest, og felt K1 - Bygata, innenfor felt M for fotgjengere, 
syklister, biler og busser. Det kan etableres bussholdeplass. Bekkeåpning skal gjennomføres 
som en del av opparbeidelsen. Plassen skal ha terrengfall slakere enn 1:12. Plassen skal 
opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,4. 
 
Det tillates etablert underjordisk parkeringsanlegg under feltene M og P3 nordover til T-
banekulvert.  
 
9.3  Felt K1 - Bygata øst 
Gata skal utformes som sambruksareal. Myke trafikanter og bussens framkommelighet skal 
prioriteres i utformingen. Beplantning skal brukes for å lage trygge soner for myke 
trafikanter. Det kan etableres bussholdeplass. Eventuell parkering skal reserveres for 
forflytningshemmede og el-biler med ladestasjon. Eventuell kantstein skal utformes i 
naturstein. Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,4. 
 
9.4  Felt K2 - Granstangen 
Gata skal opparbeides med fortau, sykkelvei og kjørebane for buss og bil. Sykkelveien skal 
kobles på hovedsykkelveien langs E6. Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) 
på minimum 0,2. 
 
9.5 Felt K3 - Bygata vest 
Gata skal utformes som sambruksareal. Myke trafikanter og bussens framkommelighet skal 
prioriteres i utformingen.  Beplantning skal brukes for å lage trygge soner for myke 
trafikanter. Det kan etableres bussholdeplass.  Eventuell parkering skal reserveres for 
forflytningshemmede og el-biler med ladestasjon. Eventuell kantstein skal utformes i 
naturstein. Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,3. 
 
9.6 Felt K4 - Papyrusgata 
Myke trafikanter og bussens framkommelighet skal prioriteres i opparbeidelsen. Gata skal 
opparbeides med tosidig fortau, og kjørebane for bil. Gata skal minimum være beplantet med 
trerekke på en side. Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,3. 
Det kan opparbeides oppstillingsplasser for terminerende busser i strekningen sør eller vest 
for felt S4. 
 
9.7 Felt K5 - Jerikoveien 
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Gata skal opparbeides med tosidig fortau, sykkelvei og kjørebane for bil. Avkjøring til 
underjordisk parkeringsanlegg tilknyttet BT2, S2 og S13 tillates fra Jerikoveien. Gata skal 
opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,2. 
 
9.8 Felt K6 - Søren Bulls vei 
Gata skal utformes som en bygate med allébeplantning og prioritere myke trafikanter og 
framkommelighet for buss. Gata skal opparbeides med tosidig fortau, sykkelvei og kjørebane 
for buss og bil. Bekkeåpning kan gjennomføres som en del av opparbeidelsen. Sykkelvei skal 
kobles på hovedsykkelveien langs E6. Kantstein skal utformes i naturstein. Gata skal 
opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,3. 
  
9.9 Felt K7 - Karihaugveien 
Det kan etableres fire kjørefelt i feltet når det bygges lokk over E6. Innenfor feltet tillates det 
etablert bussholdeplass. 
 
9.10 Felt K8 - E6 
Det kan etableres vei (Europavei 6) med tilhørende rampesystem, bussholdeplasser og 
kryssløsninger innenfor felt K9. Det kan bygges lokk over E6 mellom østre og vestre del av 
feltet. 
  
9.11 Felt G1 - Furusetveien 
Gata skal opparbeides med tosidig fortau, sykkelvei og kjørebane for bil. Trygg skolevei og 
myke trafikanter skal prioriteres i opparbeidelsen. Gata skal opparbeides med grønn areal 
faktor (GAF) på minimum 0,7. 
 
9.12 Felt G2 - Atkomstgate 
Gata skal utformes som sambruksareal for gående, syklede og atkomstvei for bil til felt B2-
B3.  
Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,2. 
 
9.13 Felt G3 - Atkomstgate 
Gata skal utformes som sambruksareal for gående, syklende. Nødvendig bilkjøring til felt T4 
tillates. Gata skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,2. 
 
9.14  Gang-/sykkelveier 
Separasjon av gående og syklende skal utføres med skrå kantstein. Separert gang-/sykkelvei 
skal opparbeides med en samlet bredde på minimum 5 meter. Ved etablering av lokk for E6, 
skal hovedsykkelveien langs E6 reetableres på lokket. Det tillates kjøreatkomst til felt BT1 fra 
tilliggende gang-/sykkelvei. 
 
9.15 Felt f_V1-f_V3 - Felles avkjørsler 
Felles avkjørsel f_V1 er felles for feltene B1, B7, S1, S11 og T4. 
Felles avkjørsel f_V2 er felles for feltene S9 og S10. 
Felles avkjørsel f_V3 er felles for feltene T2, S8 og S9. 



18 
 

§ 10  GRØNNSTRUKTUR 
 
10.1 Landskapsplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse for grønnstruktur- park skal det innsendes 
landskapsplan i målestokk 1:200. Planen skal vise gangarealer, anlegg for aktivitet, 
møblering, belysning, beplantning, snøopplag og eventuelle forstøtningsmurer. Planen skal 
også vise eksisterende og fremtidig terreng og overvannshåndtering. Planen skal vise 
sammenheng med og avgrensning mot tilliggende byggefelt for bebyggelse og tilliggende 
samferdselsanlegg. Landskapsplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.  
 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse for grøntstruktur som skal driftes og 
vedlikeholdes av Bymiljøetaten, skal det utarbeides teknisk plan som skal godkjennes av 
Bymiljøetaten før det gis rammetillatelse.  
 
10.2 Felt P1 - Furuset idrettspark (Sletta) 
Innenfor område P1 tillates det opparbeidet turvei og/eller gang- og sykkelvei. Denne skal 
tilknyttes tilstøtende gang- og sykkelveier fra Søren Bulls vei/Trygve Lies plass i nordøst og 
Furusetveien i sørøst. Det skal opparbeides utomhusanlegg for lek og idrett som del av 
parkområdet. 
 
10.3 Felt P2 - Verdensparken 
Innenfor område P2 skal det etableres anlegg som tilrettelegger for aktiv bruk av 
bydelsparken, for eksempel benker og bord, griller og bålfat, parkourtreningsanlegg, 
hinderløype, lekelandskap, gjenåpnet bekk, amfi med vannspeil, kunstverk og annen kulturell 
infrastruktur for gjennomføring av kulturarrangement.  
 
10.4  Felt P3 - Furustien 
Furustien skal opparbeides som en helhetlig utformet park gjennom området. Utformingen av 
felt P3 skal sees i sammenheng med felt S11, T4 og P2. Bekkeåpning skal gjennomføres som 
en del av opparbeidelsen. I tilknytning til bekken skal det etableres trær og vegetasjon. 
Furustien skal opparbeides med minimum 3 m bred sykkelsone og minimum 2,5 bred 
gangsone gjennom feltet i nord-sør retning. Myke trafikanters framkommelighet skal 
prioriteres i opparbeidelsen, og det skal opparbeides soner for lek, idrett, opphold og 
rekreasjon. Furustien skal opparbeides med grønn areal faktor (GAF) på minimum 0,7. 
Nødvendig varelevering og handicap kjøring gjennom felt P3 til felt T4 tillates fra G3. 
 
10.5 Felt P4-P6 - Lokk over E6   
Innenfor feltene P4, P5 og P6 kan det bygges lokk over E6. Lokket skal benyttes til 
grøntområder. Innenfor feltene tillates det etablert bussholdeplass med tilhørende gangveier. 
 
10.6 Felt F - Gransdalen 
Innenfor område F tillates det opparbeidet turvei /gang- og sykkelvei. Felt F skal utvikles som 
del av et overordnet landskapsdrag. Det kan etableres anlegg som tilrettelegger for aktiv bruk, 
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for eksempel benker og bord, griller og bålfat, og fotballbaner. Bekk skal gjenåpnes gjennom 
området.  
 
§ 11 HENSYNSSONER 
 
11.1 Sikringssone, andre sikringssoner – fremtidig T-banetunnel (H190) 
Innenfor sonen tillates ikke tiltak i grunnen som energibrønner og lignende som vanskeliggjør 
bygging av tunnel for ny T-banelinje.  
 
11.2 Sone med særlig angitt hensyn 
 
11.2.1     Kulturminner innenfor felt T3 (H570_1) - Furuset skole 
Bygningen og tilliggende område, tillates bare ombygd/påbygd eller utbedret under 
forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige 
utseendet. 
 
11.2.2     Kulturminner innenfor felt P2 (H570_2) - Pilegrimsleden 
Innenfor sonen skal pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim sikres. Mindre fysiske tiltak 
som utskifting av nyere bærelag og dekke for økt fremkommelighet for fotgjengere tillates 
forutsatt at ledens historiske spor opprettholdes. Vesentlige terrengendringer tillates ikke. 
Leden skal merkes med symboler/skilt som fremhever den historiske funksjonen. 
 
11.2.3    Landskap innenfor felt T1 (H550) 
Eksisterende vegetasjon skal så langt mulig opprettholdes. I forbindelse med kollen tillates 
opparbeidelse av amfi eller lignende landskapsbearbeiding dersom dette ivaretar kollen og 
eksisterende vegetasjon. Mindre bygningselement som forbinder kollen med et mulig 
taklandskap for lek og opphold på skolebygget kan tillates.  
 
11.3 Gjennomføringssone – krav om felles planlegging (H810_1-5) 
Det skal utarbeides felles detaljreguleringsplan for følgende felt: 
Én felles detaljreguleringsplan for hele felt S3 
Én felles detaljreguleringsplan for hele felt S9 
Én felles detaljreguleringsplan for hele felt BTN 
En felles detaljreguleringsplan for felt S2 og S12. I detaljreguleringen skal det sikres atkomst 
til felt S12 gjennom felt S2. 
 
Det skal utarbeides én felles detaljreguleringsplan i forbindelse med planleggingen av lokk 
over E6. Planen skal utarbeides for hele felt K2, K6-K8 og P4-P6, samt hovedsykkelveien 
innenfor den markerte sonen, og dessuten felt K9 på vertikalnivå 1. 
 
Hvis bygninger i felt S1 planlegges bygget sammen med felt S2 og S13, skal det utarbeides en 
felles detaljreguleringsplan for følgende felt: S1, S2 og S12.  
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§ 12   BESTEMMELSESOMRÅDE BEKKEÅPNING 
Innenfor områder avmerket med bestemmelsesgrense for bekkeåpning på plankartet, skal det 
etableres nye bekkeløp for Senterbekken, Gransbekken, Bakåsbekken, og Kurlandstien for å 
styrke den blågrønne strukturen i området. Gransbekken, Bakåsbekken og Kurlandsstien skal 
i hovedsak opparbeides naturlikt, mens Senterbekken kan tilrettelegges som 
opplevelseselement med høy estetisk kvalitet, og i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for 
allmennheten.  
 
Bekker skal utformes etter prinsippene om lokal og åpen overvannshåndtering, for å sikre god 
vannkvalitet (jf. Kvalitetsprogram vedlegg nr. 4, side 52, datert 04.06.2014). Bekkene skal 
gjenåpnes i sitt historiske bekkeløp der det er mulig. Det skal legges til rette for etablering 
kantvegetasjon langs gjenåpnede bekker.  
 
Det skal gjøres en vurdering av faren for skade på bebyggelse og annen infrastruktur ved en 
200 års flom i gjenåpnet bekkeløp. Dersom det foreligger slik fare skal det sikres mot at det 
oppstår skade. 
 
§ 13 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
13.1 Rekkefølge ved utbygging av offentlig byrom, felt K1, M, P3, K3, K4 og G1    
Før det gis rammetillatelse for felt S1, S5-S10, skal felt K1 - Bygata øst, være sikret 
opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt S1 og S5, skal felt M - Trygve Lies plass være opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt S1, T4 og S11, skal felt P3 - Furustien være opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt S1, S2, S4 og S13, skal felt K3 - Bygata vest være 
opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt S1 og S3, skal felt K4 - Papyrusgata være opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt S3, skal den del av felt G1, som går mellom K4 og 
Furusetveien, være opparbeidet. 
 
13.2 Rekkefølge ved utbygging av lokk over E6, felt S3, S9, S10, BTN  
Innenfor felt S3, S9, S10 og BTN tillates etablert boliger og annen støyfølsom virksomhet (jf. 
T-1442/2012) med fasade og uteareal mot E6, når det er bygget lokk over E6. 
 
Ved utbygning av felt S3, S9, S10 og BTN før realisering av lokk er avklart, skal det 
dokumenteres at utbygningen ikke hindrer gjennomføring av lokket. 
 
13.3  Rekkefølge for bekkeåpning 
Før det gis brukstillatelse for feltene S1, S11 og T4 skal Senterbekken i åpnet løp, slik det 
fremkommer med bestemmelsesgrense på plankartet, være opparbeidet. 
Før det gis brukstillatelse for felt BTN, BT3 og T1 skal Bakåsbekken og Gransbekken i åpent 
løp, slik det fremkommer med bestemmelsesgrense på plankartet være opparbeidet. 
 
13.4 Rekkefølge for energianlegg 
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Felles energianlegg for vannbåren varme eller en energimessig bedre løsning skal være i drift 
før det gis midlertidig brukstillatelse for totalt 40 000 m2 BRA ny bebyggelse innenfor feltene 
S1-S13, BT1-BT2, BTN, TN, T4, T6.  
 
13.5 Rekkefølge lokk over E6 og hovedsykkelvei 
Før det gis brukstillatelse for felt K6- K7, P4-P6 - lokk over E6 skal hovedsykkelvei være 
etablert på lokket gjennom feltene. 
 
13.6 Rekkefølge barnehage 
Før det gis brukstillatelse for totalt 100 boliger i hvert av feltene S3 og BTN skal det være 
etablert barnehage med minimum 4 avdelinger i hvert av feltene. Før det gis brukstillatelse for 
totalt 400 boliger i feltet BTN skal det være etablert barnehager med minimum 8 avdelinger i 
feltet. Før det gis rammetillatelse for felt K1 skal ny barnehage være sikret opparbeidet i felt 
BT1 eller BT3. Før det gis rammetillatelse for felt S13, skal ny barnehage være sikret 
opparbeidet i felt BT2. 
 
 

Områderegulering og reguleringsbestemmelser ble 
egengodkjent ved bystyrets vedtak av 16.11.2016 sak 308  

med unntak av felt P4, P5, P6, K7, K8, K9 og hovedsykkelvei innenfor H810_5 som ble 
stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.10.2017. 
Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets stadfestelse. 
 

Byrådsavdeling for byutvikling, den 17.10.2017 
 
 
 

Une Brita Skoe, bem. 
 

 
 


