
Reguleringsplan for:
Arildsborg 

Orienteringsmøte den 08.12.2021



Agenda 

• Tiltakshaver forteller litt om prosjektet 

• Reguleringsplanens oppbygning

• Prosjektet / reguleringsplanen 



Tiltakshaver forteller litt om prosjektet



Reguleringsplanen oppbygning

• En reguleringsplan består i hovedsak av: 
• Plankart
• Bestemmelser 
• Beskrivelse 
•  + vedlegg 

• Plankartet 
• Fastsetter absolutte grenser for ulike formål, byggegrenser m.m. innenfor planområdet/eiendommene. 
• Føringene i plankartet er juridisk bindende og må sees i sammenheng med bestemmelsene. 

• Bestemmelsene 
• Fastsetter rammene for reguleringsplanen. 
• Det gir eksakte føringer om tillatte høyder, krav til parkering, krav til uteoppholdsareal, hva som tillates bygget osv. 
• Rekkefølgebestemmelser sikrer viktige forutsetninger for prosjektet. 

• Beskrivelse
• Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver dagens situasjon, planens 

formål/hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området
• Et mer «lettlest» dokument som beskrivelser alle sider ved prosjektet. Bekrivelsen skal fungere som supplement til bestemmelsene og 

plankartet. 
• Ikke juridiske bindene på samme måte som kart og bestemmelser. 



Plankartet
(rekkefølgebestemmelser) 



Prosjektet 

• Reguleringsplanen legger opp til en 
kombinasjon av formålene tjenesteyting, 
kontor, idrettsanlegg og boliger 

• Innhold: Bowling, curling, treningssenter, 
leiligheter og legekontor. 

• Møteplass for folk i alle aldre 
• Nye arbeidsplasser
• Høyder: fra 2 til 5 etasjer
• Parkering er delvis på terreng og innebygget 

anlegg. 
• Det vil etableres sandlekeplass og 

kvartalslekeplass innenfor planområdet (ca. 
1,7 daa.).

• Utomhusarealene vil være delvis på terreng 
og takterrasser 



Mobilitet:
Blå linjer=
gang/sykkelveier



Utvalgte funksjoner og høyder 
• Lekeplass: 

• Sandlekeplass: skal utformes og utstyres som 
et hyggelig møtested for både voksne og barn, 
med aktivitetsmuligheter for de minste barna, 
fra ett til seks år. Sandlekeplassen skal 
stimulere til ulike aktivitetsfunksjoner hos 
barna. Området og lekeinnretningene skal 
utfordre  minst fem av følgende 
bevegelseskategorier: krype, gå, løpe, 
balansere, klatre, hoppe, slenge, rulle og grave. 

• Kvartalslekeplass: Plass og utstyr skal være 
tilpasset barn i aldersgruppa fra seks år og 
oppover. Kvartalslekeplassen skal ha område 
for lek og aktivitet, og den skal ha sitteplasser. 
Området og lekeinnretningene skal utfordre 
minst sju av følgende bevegelseskategorier: 
klatre, henge, krype, løpe, skli, sykle, slenge, 
balansere, hoppe, huske/ gynge.

• Høyder for ny bebyggelse: 
• 1: 15,0 m
• 2: 9,0 m
• 3: 15,0 m



Kl. 09:00 Kl. 12:00

Kl. 15:00 Kl. 18:00

Vårjevndøgn 20. mars



Kl. 09:00 Kl. 12:00

Kl. 15:00 Kl. 18:00

Sommersolverv 20. juni



Krav til kvalitet og estetikk

• Bebyggelsens fasader skal 
preges av åpenhet og 
henvendelse mot tilstøtende 
ferdselsårer og Sorgenfri Allé i 
særdeleshet. 

• Bebyggelsen skal preges av god 
kvalitet, form, 
materialbehandling og 
fargesetting. 

• Det er viktig med fasader som 
er inviterende og har variasjon


