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OSLO KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Furuset sykehjem
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr/bnr 08/11.
Kartnummer USIS-201517061, 24.01.2020 og revidert 12.08.2020

Planens hensikt
Intensjonen med reguleringsplanen er å oppføre et nytt sykehjem som tilfører nye kvaliteter til området, gir god 
bokvalitet for beboere, skaper et møtested for lokalbefolkningen og bidrar til et mer klimaeffektivt Furuset. 
Sykehjemmet bygges etter et landsbyprinsipp, og det tilrettelegges for vandreruter, sansehager og varierte 
utearealer på ulike terrengnivåer. Det legges også til rette for en forplass ved hovedinngangen og en park i 
tilknytning til busstopp, gang- og sykkelvei til friområdet samt fortau og sykkelanlegg i Granstangen. 

Fellesbestemmelser

1. Fellesbestemmelser for hele planområdet

1.1.1 Adkomst
Planområdet skal ha avkjørsler som vist på plankartet.

1.1.2 Overvann
Overvann skal tas hånd om etter 3-trinnsstrategien utdypet i veileder for overvannshåndtering og etter det til 
enhver tid anbefalte klimapåslag. Dagens klimapåslag for korte intense regn er definert i «Klimaprofilen for Oslo 
og Akershus» og skal være minimum 40 %. 

- Trinn 1: Mindre nedbørsmengder skal håndteres åpent og lokalt. Overvannet skal fanges opp og 
infiltreres i planområdet ved bruk av grønne tak, regnbed, trær, grønne grøfter, permeable flater og 
dekker.

- Trinn 2: Større nedbørsmengder skal håndteres lokalt og i størst mulig grad åpent. Overvannet skal 
forsinkes og fordrøyes ved bruk av regnbed, blågrønne tak, grøfter, åpne kanaler og 
fordrøyningsarealer. 

- Trinn 3: Bygninger og anlegg skal utformes og plasseres, samt terrenget tilpasses, slik at naturlige 
og trygge flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. 

Eksisterende dreneringslinjer, bekker eller fuktdrag gjennom planområdet skal hensyntas. 
I anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.  

1.1.3 Blågrønn faktor 
Total blågrønn faktor skal være minimum 0,7. Deretter skal den til enhver tid gjeldende norm for blågrønn faktor 
gjelde.

1.1.4 Dokumentasjonskrav 
Overvannshåndtering

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det være dokumentert i utomhusplan, tilhørende notat og beregninger at 
tilstrekkelig lokal overvannshåndtering og snølagring er ivaretatt for hele planområdet. Valgte løsninger skal 
begrunnes. 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på håndtering av overvann under 
anleggsperioden, herunder urenset overvann.
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge utredninger og dokumentasjon på eventuelle avvik fra 
hensynet til eksisterende dreneringslinjer, bekker eller fuktdrag.
Dersom valgt løsning for håndtering av overvann innebærer påslipp av overvann til kommunal avløpsledning, 
skal løsningen være godkjent av Vann- og avløpsetaten før det kan gis tillatelse til tiltak.
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Kvalitetsprogram for miljø og energi

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge et kvalitetsprogram for miljø og energi, jf. 
Kommuneplanens § 9.1.
Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøkvalitet og oppføring av dette med hensyn til transport, 
energibruk, utslipp, materialvalg og massehåndtering. Programmet skal også beskrive hvordan prosjektets 
miljøkvalitet skal følges opp i bygge- og anleggsfasen. Programmet skal godkjennes samtidig med tillatelse til 
tiltak. 

Bestemmelser til arealformål

2. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

2.1 Helse- / omsorgsinstitusjon 

Helse- /omsorgsinstitusjonen skal være offentlig.

2.1.1 Utnyttelse
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) = 14.000 m² BRA

Bruksareal for tenkte plan skal ikke medregnes i BRA. Arealer under terreng skal medregnes i BRA.

Arealer for parkering, lagerrom og teknikk inngår i BRA og skal maksimalt utgjøre 3000 m² BRA. 

2.1.2 Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser, regulerte høyder og maksimale høyder som angitt på 
plankartet. 

Tekniske installasjoner på tak skal ha en høyde på maksimalt 1,5 meter.

For bebyggelse innenfor regulert høyde kote 154,5:
- Innenfor de øverste 3 meterne skal det kun oppføres pergolaer, delvis overdekkede 

uteoppholdsarealer, drivhus, vinterhager, trappe- og heishus, mindre tekniske takoppbygg og andre 
konstruksjoner som tilrettelegger for bruk av uteoppholdsarealer på tak. 

Utenfor byggegrensen tillates det oppført følgende:
- Støttemur ved inngangen til bygata i sørøst med maks. høyde 4,8 meter. 
- Støttemur på sørsiden av atkomstområdet for varelevering og renovasjon med maks. høyde 0,8 

meter.
- Støttemur på nordsiden av atkomstområdet for varelevering og renovasjon med maks. høyde 1,8 

meter og maks. lengde 40 meter. 
- Støttemur langs eksisterende gang-/sykkelvei nord for planområdet med maks. høyde 0,8 meter og 

maks. lengde 50 meter.
- Øvrige støttemurer skal ha maks. høyde 0,8 meter og maks. lengde 8 meter.

Støttemurer som er mer enn 0,8 meter høye skal beplantes med klatreplanter og kles i samme materiale som 
bebyggelsens ytre fasader.

Høyden på støttemurene skal beregnes utfra ferdig planert terreng.

Støttemurer og rekkverk skal vises på fasadeillustrasjoner og snitt ved søknad om tillatelse til tiltak.

2.1.3 Utforming av anlegget
Bebyggelsen og utearealet skal utformes som et helhetlig anlegg med høy arkitektonisk kvalitet. 

Bebyggelsen skal utarbeides ut fra et landsbykonsept, og skal organiseres rundt minimum tre indre gårdsrom. 
Utearealene skal ligge på minimum tre ulike terrengnivåer med vandrerute på nivå 3, indre gateløp på nivå 2 og 
indre gårdsrom på nivå 1, som vist på vedlagte konseptskisse, datert 23.08.2019.

Alle tiltak skal utformes bevisst i forhold til viktige landskapstrekk og slik at material- og volummessige gode 
overganger til det eksisterende terrenget ivaretas. 
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Bebyggelsen skal trappes ned med terrenget og ha maksimalt to etasjers høyde over tilstøtende terreng. Det 
tillates inntil tre etasjers høyde på bebyggelse over terreng i terrengsprang. Bebyggelsen skal i hovedsak ligge 
med møneretning langs høydekotene.

Takene skal utformes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Bebyggelsen, med unntak av takterrasser/lokk på nivå 3 (atkomstplan) og lokk på nivå 2 
(gateløpet), skal ha saltak. Taket skal ha en vinkel som gir optimalt lysinnslipp i indre gårdsrom og i innendørs 
fellesarealer via overlys. 

Det kan plasseres tørrkjølere innfelt i skrå takflate (saltak). Plassering av tørrkjølere på tak skal ikke gi økt støy, 
forringelse av utsikt/visuelle forstyrrelser eller andre ulemper for tilliggende beboerrom og fellesarealer. 
Tørrkjølingsanlegget, inklusive støyskjerming, skal utformes slik at det verken er visuelt til sjenanse eller står i 
kontrast til bebyggelsen for øvrig. Tørrkjølingsanlegget skal integreres i den helhetlige utformingen og utføres 
med samme arkitektoniske detaljering og materialer som resterende bebyggelse.

Solcellepanel/solfangere kan plasseres på skrå takflater, og skal ikke dekke mer enn 40 % av prosjektets samlede 
takoverflate. Solcellepanel/solfangere skal ligge i flukt med takflaten. Det tillates transparente solcellepaneler på 
taket av pergolaer og vinterhager innenfor regulert høyde.

Bebyggelsen skal oppføres med bestandige materialer, med treverk som fremtredende materiale i eksteriør og 
interiør. Alle fasader skal fremstå helhetlige og ha samme materiale, og skal utformes med variasjon og relieff 
ved bruk av stående bord og/eller trekledning og med vertikale vindusflater. Fasader mot indre gårdsrom kan 
avvike i materialbruk og relieff fra ytre fasader. 
Hovedinngangen skal ligge ved avkjørselen i sør, på nivå med atkomstplassen og parken mot Granstangen. 
Hovedinngangen skal være godt synlig og inviterende, og ha takoverbygg på minimum 10 m2.

Øvrige innganger fra utsiden av bygningskroppen skal være godt synlige og inviterende, med gode 
terrengoverganger til omgivelsene.
 
Det skal avsettes areal foran bebyggelsen slik at gående kan ankomme byggets hovedinngang uten risiko for 
konflikt med kjørende. 

Det skal opparbeides en trinnfri utendørs vandrerute på nivå 3, med atkomst fra hovedinngangen. Vandreruten 
skal forbinde takflate/lokk på nivå med hovedinngangen med takflaten på bebyggelsen som etableres på 
eiendommens nederste terrengnivå (nivå 1). 
Det skal opparbeides et indre gateløp på nivå 2 med universelt utformet atkomst fra sørøst. Inngangen skal 
utformes som et drivhus, med transparente tak og vegger. Gateløpet skal også ha atkomst fra nordvest via trapp. 
Fra gateløpet skal det også være inngang til et sentralt landsbyhus med fellesfunksjoner. Landsbyhuset skal i 
tillegg ha inngang fra gårdsrom på nivå 1. 

Heishus, overdekket trapperom, tekniske installasjoner, lyssjakter og rekkverk på tak skal integreres i 
bygningsvolumet og/eller møbleringen av utearealene. Flerfunksjonelle løsninger skal tilstrebes. Det tillates ikke 
transparente rekkverk.

Det tillates oppført et ventilasjonstårn utenfor bebyggelsen. Tårnet skal være maksimalt 5 meter høyt, og 
plasseres minimum 10 meter unna fasader med beboerrom. Tårnet skal verken gi økt støy på fasadene eller 
nevneverdig blokkere utsikten fra beboerrommene eller siktlinjen gjennom bygaten. Tårnet skal ha minimum en 
av følgende tilleggsfunksjoner: sittebenk/parkmøbel, pergola eller klatrevegg. Materialene som brukes skal ha en 
detaljering som er beslektet med detaljeringen for den øvrige bebyggelsen, eller på annen måte tilpasset 
området/elementer i området. 

2.1.4 Krav til utearealer
Bestemmelser knyttet til utearealer deles inn i bestemmelser som gjelder innenfor og utenfor bygningskroppen. 
Innenfor bygningskroppen omfatter arealer innenfor byggets ytre fasader, som indre gårdsrom, gateløp, lokk og 
flate takflater. Arealer utenfor bygningskroppen omfatter alle arealer mellom byggets ytre fasade og 
formålsgrensen.

Vegetasjonsdekker defineres her som sammenhengende plantebed integrert i dekket/terrenget, men ikke 
nødvendigvis på nivå med dekket/terrenget. Oppkant defineres som kanten mellom vegetasjonsdekket og øvrig 
dekke. 
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Plantekasser defineres her som frittstående plantebed som ikke er integrert i dekket.

Faste dekker skal utformes med forskjellige materialer av høy kvalitet, herunder plasstøpt betong, 
belegningsstein og klinker.

Det skal plantes ny vegetasjon i ulike høyder på nivå 1, 2, og 3, samt utenfor bygningskroppen. 
Det skal plantes trær/busker/flerstammede trær med utgangspunkt i notat fra LARK, datert 14.08.2020 både 
innenfor og utenfor bygningskroppen.   Valget av tretype skal ta høyde for de ulike vekstforholdene innenfor 
planområdet. Trær som plantes i plantekasser skal ha en stammeomkrets på minimum 18 cm ved planting, og et 
jordsmonn med jorddybde på minimum 1 meter og et areal på minimum 1,5x1,5 meter.

Minimum 10 % av ytre fasader og fasader mot gårdsrom skal beplantes med klatre- og slyngplanter.  
Klatreplanter anvendes på ytterfasader uten vinduer, på sokkelmurer og i gårdsrom. I sansehagene anvendes 
slyngplanter bevisst for å gi dem et uttryk som skiller seg fra de andre sansehagene. 

Innenfor bygningskroppen
Minste uteoppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum MUA 2400 m² og minimum 21 m2 per beboer, hvorav 
minimum 20 % skal ligge på terreng. Det skal tilbys arealer med både sol og skygge. 

Utearealer på terreng, lokk og flate tak innenfor bygningskroppen skal medregnes i sykehjemmets 
uteoppholdsareal. Grønne tak skal ikke medregnes.

Uteoppholdsarealer på lokk / flate takflater skal utformes torgmessig med fast dekke, vegetasjonsdekker, 
plantekasser, sitteplasser og annen møblering.

Indre gårdsrom

De tre indre gårdsrommene i prosjektet utformes som sansehager med hvert sitt tema: skogen, fjellet og 
frukthagen. Sansehagene skal være orienteringspunkter for beboerne, og skal ha et særpreg med ulik 
beplantning, farger og materialbruk som gjør dem klart skillbare. 

Uteoppholdsarealer skal opparbeides parkmessig med 60 % fast dekke, vegetasjonsdekke, varierte vandrestier, 
sansehager, variert beplantning og sittemøbler. 

Det skal plantes minimum 2 nye trær med en stammeomkrets på minimum 25 cm ved planting. Det skal for 
øvrig plantes minimum 20 nye trær i sansehagene. Solitære trær skal ha en stammeomkrets på minimum 18 cm 
ved planting, mens øvrige trær som plantes i grupper eller med annen vegetasjon kan ha mindre stammeomkrets. 

Uteoppholdsarealer på naturlig terreng skal ha permeable dekker, og vegetasjonsdekker skal være integrert på 
nivå med terrenget. Trærne som plantes skal ha et jordsmonn med jorddybde på minimum 1 meter og et areal 
som tilsvarer omtrentlig størrelse på krone på voksent tre.

Uteoppholdsarealer på lokk skal ha vegetasjonsdekker med et jordsmonn på 0,5-0,8 meter.

Nivå 3 – Den grønne rundløype

Takflaten på bebyggelsen som etableres på eiendommens nederste terrengnivå (nivå 1), opparbeides som 
takterrasse med vandrerute i forlengelse av uteoppholdsarealer på nivå 3. Vandreruten utformes som en 
rundløype med forskjellige delstrekninger. Vandreruten skal være universelt utformet, og opparbeides med høy 
kvalitet og variasjon. Vandreruten skal plasseres slik at man underveis har visuell kontakt med alle indre 
gårdsrom. Langs vandreruten skal det tilrettelegges for ulike oppholdssoner med sittebenker og utsikt. Minimum 
30 % av taklandskapet skal inneholde pergolaer, drivhus og vinterhager med klatre- og slyngplanter. 

Uteoppholdsarealene skal opparbeides med minimum 25 % vegetasjonsdekker og plantekasser, og skal beplantes 
med stedegne arter som fremmer økologiske funksjoner. 

Vegetasjonsdekkene skal ha ulik type vegetasjon i ulike høyder, herunder minimum 17 trær. Minimum 40 % av 
vegetasjonsdekket skal ha jorddybde 0,5-0,8 meter og resterende del skal ha jorddybde på minimum 0,3 meter. 
Oppkant mot vandreruten skal integreres som en del av taklandskapet, og inngå som del av sitteplassene langs 
vandreruten. 
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Det skal plantes minimum 18 trær i plantekasser.

En del av takflaten skal opparbeides som parsellhage/urban dyrking og skal gjøres tilgjengelig for nærmiljøet. 

Flate takflater som ikke opparbeides som uteoppholdsareal skal opparbeides som grønne tak. De grønne takene 
skal plasseres som kantsone mot takflatenes ytterkant og ha et sammenhengende vegetasjonsdekke som består av 
variert beplantning i ulik høyde. Grønne tak skal ha en jorddybde på minimum 0,3 meter.

Nivå 2 – Gateløpet

Landsbygaten skal ha et lyst bygulv med innslag av beplantning. Det skal plantes minimum 10 trær i 
plantekasser.  

Beplantningen skal stå på rekke, for at beboerne lettere finner fram til funksjonene i gaten.
Resterende vegetasjonsdekker/plantekasser skal beplantes med lavere vegetasjon. 

Utenfor bygningskroppen

Mellom ytre fasade og henholdsvis friområde og gang- /sykkelveg på terrengnivå 1 skal det opparbeides to 
uterom, ett mot nord og ett mot øst. Hvert uterom skal ha et sammenhengende areal på minimum 200m². 
Arealene skal ha en hovedform der lengde-/breddeforhold ikke overstiger 2:1. Arealer for uterommene regnes 
mellom friområdet og 3 meter fra ytre fasade. Uterommene skal inngå som en del av parkmiljøet i friområdet og 
opparbeides offentlig tilgjengelig. 

Det tillates uteservering med møblering og beplantning i tilknytning til atkomstplassen ved hovedinngangen. 

Vegetasjon

Det skal plantes minimum 2 nye trær med en stammeomkrets på minimum 25 cm ved planting. Trærne skal 
plantes direkte i terreng og ha et jordsmonn med jorddybde på minimum 1 meter og et areal som tilsvarer 
omtrentlig størrelse på krone på voksent tre. I tillegg skal det plantes minimum 30 nye trær. Solitære trær skal ha 
en stammeomkrets på minimum 18 cm ved planting, mens øvrige trær som plantes i grupper eller med annen 
vegetasjon kan ha mindre stammeomkrets. 

Det skal anlegges soner med vegetasjon som hindrer direkte innsyn til og ferdsel rett utenfor beboerrom og 
oppholdsarealer i bogrupper. Beplantningen skal ikke hindre utsyn fra bogruppene.
Vegetasjon skal sikre en naturlig overgang mellom bebyggelsen og det tilgrensende friområdet, og skal der det er 
mulig inngå som del av det offentlige parkmiljøet. 

Gangforbindelser 

Det skal opparbeides en gangforbindelse fra den østlige inngangen til gateløp på nivå 2 til eksisterende 
vandrestier i friområdet utenfor planområdet i øst. Atkomst til gateløpet fra øst skal opparbeides som en forplass. 
Utforming av forplassen må ikke være til hinder for åpning av Bakåsbekken og opparbeidelse av park øst for 
planområdet. 

Det skal opparbeides en gangforbindelse fra den nordlige/vestlige inngangen til gateløpet på nivå 2 til gang- 
/sykkelveien i nord.

2.1.5 Bokvalitet
Alle avdelinger skal planlegges og møbleres slik at det muliggjør innendørs vandreruter for beboerne. Det skal 
være direkte atkomst fra hvert beboerrom ut til bogruppens fellesarealer. I fellesarealene skal det være 
lysinnslipp fra flere retninger, og i de øverste etasjene med saltak skal det være minimum ett overlys til fellesrom 
i hver avdeling. Hver bogruppe skal ha direkte atkomst fra fellesarealene til uteoppholdsareal på samme 
nivå/plan. Fasaden mellom fellesarealene og uteoppholdsarealene skal ha vertikale vindusfelt med minimum 
høyde på 1,8 meter for god visuell kontakt mellom ute og inne. 

Arealer for fellesfunksjoner og aktivitetstilbud i sykehjemmet skal hovedsakelig plasseres i tilknytning til 
bygaten på nivå 2, med inngang fra gaten, jf. vedlagte konseptskisse datert 23.08.2019.

2.1.6 Varelevering
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Varelevering kan skje i garasjeanlegg under terreng via avkjørsel nordvest på planområdet, eller via avkjørsel 
ved atkomstplass og hovedinngang. 

2.1.7 Parkering
Frem til ny parkeringsnorm er vedtatt av bystyret, skal parkering for bil og sykkel opparbeides etter følgende 
bestemmelser:
For bil: 

- Det skal opparbeides fra 0,6 til 1,8 biloppstillingsplasser per 10 sengeplasser
- Minimum 10 % av biloppstillingsplassene skal opparbeides for personer med funksjonsnedsettelse.
- Minimum 20 % av biloppstillingsplassene skal ha tilgang til ladestasjoner, med mulighet for å 

tilrettelegge samtlige plasser for ladning av elbiler på et senere tidspunkt.
- Parkering for bil skal være i garasjeanlegg under eller delvis under terreng. Det tillates opparbeidet 

inntil 2 biloppstillingsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne på terreng ved 
hovedinngangen. 

- Det skal opparbeides en oppstillingsplass for bårebil ved nedkjøring til garasjeanlegg eller ved 
atkomstplassen ved hovedinngangen. 

For sykkel:
- Minimum 6 sykkeloppstillingsplasser per 10 sengeplasser
- Minimum 50 % av sykkeloppstillingsplassene skal være under tak.
- Minimum 5 % av sykkeloppstillingsplassene skal tilrettelegges og utformes for 

forflytningshemmede. 
- Minimum 10 % av sykkeloppstillingsplassene skal ha ladepunkt for elsykkel. 
- Minimum 20 % av sykkeloppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering av transport- 

og familiesykler. 
- I tiltak som medfører minst 30 sykkelparkeringsplasser skal det avsettes areal til service for sykkel. 

Dette kan være i form av rom for vask/reparasjon av sykkel med vann og sluk, samt for 
oppbevaring av ekstrautstyr som vinterdekk, ekstradeler med mer.

- Parkering for sykkel skal være i garasjeanlegg under eller delvis under terreng og på uteareal på 
terreng i nærheten av innganger. Minimum 15 sykkeloppstillingsplasser skal plasseres ved 
hovedinngangen. 

- Sykkeloppstillingsplasser som er beregnet til langtidsparkering skal være tyverisikret/avlåst.

2.1.8 Fjernvarme
Tiltak over 1000 m² innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn. 

2.1.9 Renovasjon 
Rom for renovasjon skal plasseres inne i bygningskroppen i tilknytning til garasjeanlegget. Oppstilling for 
renovasjonskjøretøy skal plasseres i nærheten av rom for renovasjon. 

2.1.10 Støy
Støynivå for uteoppholdsarealer skal på søknadstidspunktet tilfredsstille anbefalte grenser i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, tabell 3, eller 
senere retningslinjer som erstatter denne.
Mot Granstangen tillates det inntil 6 boenheter med støynivå på fasade Lden < 59 dB på søknadstidspunktet, og 
inntil 18 boenheter med støynivå på fasade Lden < 62 dB på søknadstidspunktet, under forutsetning av følgende 
avbøtende/kompenserende tiltak:

- Alle beboerrom skal ha direkte tilgang til innendørs fellesarealer med støynivå utenfor fasade på 
Lden < 50 dB. 

- Alle beboerrom skal ha fri tilgang til felles uteoppholdsareal fra sin avdeling, med støynivå på 
Lden < 50 dB.

- Vinduer til beboerrom med støynivå på fasade utenfor vindu i gul støysone skal være 
lydisolerende, slik at innendørs støynivå tilfredsstiller gjeldende byggteknisk forskrift og krav i NS 
8175.

- Det skal oppføres solavskjerming utenfor vindu i beboerrom i gul støysone, for å redusere behovet 
for utlufting gjennom vindu. Solavskjermingen skal integreres i fasadeutformingen, men skal ikke 
være fast. 

- Det skal etableres et system for kjøling av ventilasjonsluften for samtlige beboerrom.
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Avbøtende tiltak skal utformes slik at de er arkitektonisk godt integrert i bebyggelsen.

2.1.11 Nettstasjon
Nettstasjon tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrensen med generell byggegrense på 5 meter rundt 
nettstasjonen. Nettstasjonen tillates oppført utenfor regulert byggegrense og kommer i tillegg til tillat 
utnyttelsesgrad. Nettstasjoner kan også plasseres i egne rom i bygg, med minimum størrelse på 16m2 og med 
gjeldende krav til utforming, tilgang og ventilasjon. 

2.1.12 Terrengbearbeidelser
Det tillates terrengbearbeidelser i henhold til redegjørelse i planbeskrivelsens kapittel 3.3.1, 
Terrengbearbeidelser.

2.1.13 Dokumentasjonskrav 
Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse til tiltak skal det for planområdet samlet innsendes utomhusplan i 
målestokk 1:200 og takplan i målestokk 1:100. Planene skal vise opparbeidelse av de ubebygde delene av 
tomten, herunder uteoppholdsareal og arealer på tak. Planene skal dokumentere utforming og materialbruk i 
oppholdsarealer, sittegrupper, lekeapparater, gjerder, levegger og støttemurer, gangforbindelser, internveier, 
parkeringsareal for bil og sykkel, oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, håndtering av renovasjon, overvann 
og snø, stigningsforhold samt belysning og skilting for universell utforming. Planene skal redegjøre for 
eksisterende og planlagt terreng samt terrengtilpasninger mot naboeiendommer, trær, øvrig beplantning og 
vegetasjon. 

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med tillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i 
samsvar med den godkjente utomhusplanen før midlertidig brukstillatelse gis. 

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

3.1 Veg 

Vegen skal være offentlig.
Det skal opparbeides kjøreveg, fortau og sykkelanlegg.

3.2 Gang- /sykkelveg 

Gang- /sykkelvegen skal være offentlig.
Gang- /sykkelvegen skal opparbeides som vist på plankartet, og ha en bredde på minimum 3 meter.

3.3 Dokumentasjonskrav

Byggeplan

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal det innsendes en 
byggeplan i målestokk 1:200. Planen skal vise disponering av trafikkarealene til kjørevei, fortau og sykkelfelt. 
Videre skal det vises kotehøyder, avkjørsler, oppstillingsplass for buss, sykkelparkering, 
overflatebehandling/materialbruk, fast møblering, beplantning, belysning, overvannsløsninger, snøhåndtering 
mm. Planen skal vise samferdselsanleggene i plan, lengdeprofil og typisk normalprofil. Byggeplanen skal 
godkjennes av Bymiljøetaten før det gis tillatelse til tiltak. 

4. Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)

4.1Park
Parken skal være offentlig.

4.1.1 Arealbruk
Parken skal opparbeides som en lokal møteplass, og skal utformes slik at den legger til rette for opphold og 
variert aktivitet for alle aldersgrupper, og for samhandling mellom ulike grupper. 
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4.1.2 Krav til opparbeidelse
Parken skal ha en grunnbelysning som understøtter den tiltenkte bruken. Parken skal opparbeides parkmessig 
med dekke av naturmaterialer og møbleres med bestandige, aldersvennlige sittemøbler. Parken skal beplantes 
med trær og annen vegetasjon.

Det skal være minimum 5 meter mellom aktivitetssoner i parken og fasade på bebyggelsen nord for parken.

Det skal avsettes areal til overvannshåndtering. Tiltak for overvann skal integreres i opparbeidelsen og bidra til 
lek og rekreasjon. Parken skal inngå som del av prosjektet for gjenåpning av Bakåsbekken.

4.1.3 Dokumentasjonskrav 
Landskapsplan

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak 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 nytt terreng og lokal overvannshåndtering.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

5. Bestemmelsesområde #1 (bussholdeplass)

Innenfor bestemmelsesområde #1 på plankartet kan det anlegges bussholdeplass som kantstopp fra Granstangen. 
Bussholdeplassen skal ha leskur med sittebenk.

6. Bestemmelsesområde #2 (bekkeåpning)

Innenfor bestemmelsesområde #2 på plankartet er det ikke tillat med tiltak som er til hinder for åpning av 
Bakåsbekken.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

7. Før igangsettingstillatelse

7.1 Bekkeåpning

Åpning av Bakåsbekken skal være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for helse- 
/omsorgsinstitusjon.

7.2 Veg

Kjøreveg, fortau og sykkelfelt skal være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for helse- 
/omsorgsinstitusjon.

7.3 Gang- /sykkelveg

Gang- /sykkelvegen skal være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for helse- /omsorgsinstitusjon. 

8. Før bebyggelse tas i bruk

8.1 Overvannshåndtering

Godkjent overvannsløsning skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

8.2 Blågrønn faktor

Blågrønne tiltak skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

8.3 Uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i samsvar med den godkjente utomhusplanen før det gis 
midlertidig brukstillatelse. 

8.4 Avbøtende og kompenserende tiltak mot støy

Avbøtende og kompenserende tiltak mot støy skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.
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8.5 Grønnstruktur - park

Grønnstruktur – park skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent landskapsplan før det gis midlertidig 
brukstillatelse.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

Konseptskisse datert 23.08.2019.
NB! Høyder på viste etasjeplan (gulvkoter) er kun veiledende.
. 

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble

egengodkjent ved bystyrets vedtak av 21.10.2020 sak 304.

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 13.11.2020.

Kjersti Simonnæs, bem.


