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1 FORMÅL OG HENSYNSSONER 
1.1 Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl § 12-5 nr. 1     SOSI:  
Boligblokkbebyggelse (BBB1-7)      1113 
Barnehage (BBH)        1161 
Renovasjonsanlegg (BRE1-6)      1550     
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl § 12-5 nr. 2: 
Kjøreveg (SKV)         2011 
Fortau (SF)        2012 
Gatetun (SGT1-5)       2014   
Gang/sykkelveg (SGS)       2015   
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-11)     2019 
Holdeplass (SKH)       2025 
  
Grønnstruktur, jf. pbl § 12-5 nr. 3:  
Friområde (GF)         3040 
Vegetasjonsskjerm (GV1-2)      3060 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende  
strandsone, jf. pbl § 12-5 nr. 6:  
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (V)  6001 

 
1.2 Hensynssoner 

Hensynssoner, jf. pbl § 12-6: 
Rød støysone ihht. T-1442/2016       H210_1-2 
Gul støysone ihht. T-1442/2016       H220 
Hensynssone flomfare        H320 

 

2 FELLESBESTEMMELSER 
2.1 Estetikk (pbl § 12-7 nr. 1) 

Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og utformes med 
god kvalitet, tilpasset områdets bygde og naturgitte omgivelser. Estetisk redegjørelse skal 
vedlegges søknad om tiltak. 

 
2.2 Utomhusplan (pbl § 12-7 nr. 4) 

For hvert byggetrinn skal det utarbeides en utomhusplan.  
 
Utomhusplanen skal vise utforming av ubebygd areal og fellesarealer. Utomhusplan skal 
redegjøre for eksisterende og framtidig terreng, behandling eller beplantning av fyllinger og 
skjæringer, evt. forstøtningsmurer med kotehøydeangivelser, evt. andre arealavgrensende tiltak 
(gjerder etc.) og evt. støyskjermingstiltak, vegetasjon som skal bevares eller fjernes, ny 
beplantning, materialbruk på flater i fellesarealer og på private uteplasser, utforming av / utstyr 
på lekeplasser, utomhusbelysning, sykkelparkering, avkjørsler med frisikt samt 
renovasjonsløsning, atkomstveier og oppstillingsplasser for brannvesenet, og 
overvannshåndtering.  
Overvann skal så langt det lar seg gjøre ledes til Sorgenfridammen.  
Utomhusplan skal godkjennes sammen med igangsettingstillatelse.  

 
2.3 Universell utforming (pbl § 12-7 nr. 4) 

Bebyggelse og utomhusanlegg skal utformes etter gjeldende krav til tilgjengelighet og universell 
utforming. 
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2.4 Leke- og uteoppholdsareal, MUA (pbl § 12-7 nr. 4) 
a) Det skal avsettes min. 80 m2 brukbart uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet innenfor 

planområdet.  
Alle boenheter skal ha privat uteoppholdsareal på balkong/terrasse og/eller på terreng.  
Min. 50 % av MUA skal være fellesareal på bakkeplan.  
  

b) Fellesarealene på bakkeplan skal opparbeides med min. 100 m2 nærlekeplass for hver 
30.bolig, og min. 1500 m2 kvartalslekeplass for hver 150. bolig.  
Lekeplasser skal utformes med høy kvalitet og plasseres slik at de får gode solforhold.  
Nærlekeplasser skal være min. 100 m2. Avstand fra bolig skal være maks. 200 m.  
Kvartalslekeplassarealet kan deles opp, men hver kvartalslekeplass skal være min. 500 m2. 
Avstand fra bolig skal være maks. 350 m.  
Kvartalslekeplassene kan plasseres nær og i friområdet slik at de blir offentlig tilgjengelige. 

 
2.5 Kryss og avkjørsler, Frisikt (pbl § 12-7 nr. 4) 

a) Plassering av avkjørsler vist med piler på plankartet er veiledende. Endelig plassering og 
utforming skal være i tråd med kommunal veinorm og framgå av utomhusplan.  

b) Frisikt i kryss og avkjørsler skal være 3x25 meter mot fortau (SF), gang-/sykkelveg (SGS) 
og gatetun (SGT), og 4x20 meter mot kjøreveg (SKV). I frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 
m over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående stolper, oppstammede trær o.l. kan 
tillates. 

 
2.6 Automatisk fredete kulturminner (pbl § 12-7 nr. 6) 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminne og deres 
sikringssone på 5 meter og fylkeskonservatoren varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 
1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

 
2.7 Biologisk mangfold (pbl § 12-7 nr. 6) 

Intensjoner i rapporten Sorgenfridammen – Utredning ang. ivaretakelse av biologisk mangfold 
av BF Naturformidling 07.06.2017, skal ivaretas ved utarbeiding av utomhusplan og videre 
prosjektering og utbygging i planområdet.  
  

2.8 Strømforsynings-, varme- og energianlegg (pbl § 12-7 nr. 1, 7) 
a) Nødvendig trafo, nettstasjon og anlegg for varme-/energiforsyning til bebyggelsen tillates 

plassert innenfor planområdet.  
b) Ny bebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren varme.  
 

2.9 Geoteknikk (pbl § 12-7 nr. 12) 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det framlegges geoteknisk vurdering. Vurderingen skal 
redegjøre for de geotekniske forholdene og løsninger for tiltak som berører disse. Eventuelle 
avbøtende tiltak skal framgå av vurderingen.   

 
2.10 Anleggsstøy og -støv, anleggstrafikk, framkommelighet i byggeperioden (pbl § 

12-7 nr. 3) 
a) Naboer skal orienteres i forkant av spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner, med 

beskrivelse av tidsrom og evt. avbøtende tiltak, i samsvar med retningslinjene T-1442/2016 
kap. 4 og T-1520 kap. 6.  

b) Plan som viser transportruter for anleggstrafikk ut/inn av planområdet, framkommelighet og 
sikkerhet for myke trafikanter i anleggsperioden, samt vurdering av behov for midlertidige 
trafikkreguleringstiltak, skal foreligge ved søknad om tiltak og godkjennes av kommunen. 
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
3.1 BBB1-7 Boligblokkbebyggelse (pbl § 12-7 nr. 1, 2, 7) 

a) BRUK, UTNYTTELSESGRAD: 
Innenfor BBB1-7 tillates boligblokkbebyggelse med tilhørende parkerings- og 
utomhusanlegg.  
 
Maks tillatt %-BYA i delfeltene:  
BBB1: 40 % 
BBB2: 40 % 
BBB3: 35% 
BBB4: 35 % 
BBB5: 40 % 
BBB6: 50 % 
BBB7: 45 % 
 
%-BYA skal regnes samlet per delfelt selv om delfeltet kan deles opp i flere 
matrikkelenheter.  

 
Innenfor felt BBB1-7 tillates bakkeparkering til boligene, og medregnes som 12,5 m2 (BYA, 
BRA) per biloppstillingsplass.  
 
Mindre tiltak som boder, levegg/støyskjerm, pergola, lekehus, drivhus o.l. som naturlig 
hører hjemme i boligenes leke- og uteoppholdsareal tillates innenfor BBB1-7 og skal ikke 
medregnes i BYA. 
 

b) P-KJELLER:  
Innenfor BBB1-2 og BBB5-6 skal det etableres p-kjeller.  
Formålsgrense gjelder som byggegrense for p-kjeller.  
 
Maks tillatt høyde overkant dekke p-kjeller:  
BBB1: kote + 5,6 m.  
BBB2: kote + 6,5 m. 
BBB5: kote + 7,0 m. 
BBB6: kote + 12,5 m, forutsatt at p-kjeller plasseres under boligbebyggelse langs 
Vaggærgata, og at det etableres boligbebyggelse langs p-kjellerens fasade mot vest,  
iht. prinsipp vist i planbeskrivelsen kap. 6.3.1.  
 
Parkeringskjeller skal legges så lavt som mulig i forhold til grunnvannstand og 
terrengtilpasning.  
 
For å skjule/dempe inntrykket av p-kjellere best mulig, skal terrengoppfylling, vegetasjon 
og/eller boligbebyggelse så langt det lar seg gjøre etableres rundt p-kjellere.   
 
P-kjeller der lokket kan benyttes som uteoppholdsareal, skal ikke medregnes i %-BYA.  

 
c) BOLIGBEBYGGELSE; PLASSERING OG BYGGEGRENSE:  

Viste omriss av planlagt boligbebyggelse på plankartet er veiledende, men bygningsstruktur 
og retning på bebyggelse skal være som på plankartet.  
 
I hvert av feltene BBB1, BBB2 og BBB6 skal bebyggelsen langs Sorgenfri allé og 
Vaggærgata deles inn i min. to bygningskropper med fri avstand min. 8 meter.  
Bygninger forbundet med svalganger o.l. regnes som én bygning.  
 
Boligbebyggelsen kan plasseres helt inn til formålsgrense, med mindre det er anvist 
byggegrense på plankartet.  
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Anviste byggegrenser gjelder for bebyggelsens hovedvolum. Mindre bygningselementer 
som balkong, takoverbygg, inngangsparti etc. tillates maks. 2,5 m utenfor byggegrense.  
 

d) BOLIGBEBYGGELSE; HØYDER, TAKFORM:  
Gulv i 1.etasje tillates ikke lavere enn kote + 2,5 m.  
 
Maks tillatt gesimshøyde:  

BBB1, BBB2 og BBB5:  
Min. 25 % av boligbebyggelsens BYA skal ha maks gesimshøyde 14,5 m (4 etasjer) 
og maks 75 % av boligbebyggelsens BYA tillates med maks gesimshøyde 18 m (5 
etasjer), målt fra topp dekke p-kjeller.  
 
BBB3, BBB4 og BBB7:   
Maks tillatt gesimshøyde er 18 m (5 etasjer) over ferdig planert terreng.  
 
BBB6:  
Min. 50 % av boligbebyggelsens BYA skal ha maks gesimshøyde kote + 24 m og 
maks 50 % av boligbebyggelsens BYA tillates med maks gesimshøyde kote + 27. 
Nærmest gatetun SGT4 er maks tillatt gesimshøyde i BBB6 15 m (4 etasjer) over 
ferdig planert terreng. (iht. prinsipp vist på snitt av BBB6 i planbeskrivelsen s. 22).  

 
Elementer over maks tillatt gesimshøyde:  

Dersom bebyggelsen utformes med flatt tak tillates følgende elementer over maks 
tillatt gesimshøyde: Takterrasse med transparent rekkverk, solcelle-/solfangeranlegg 
og mindre oppbygg for heis, trapp, overlys og tekniske føringer inkl. luftinntak/-avkast 
o.l., opptil 1,5 m over takflaten. Teknisk rom tillates ikke over maks tillatt gesimshøyde. 
 
Dersom bebyggelsen får taktekking med solceller/solfangere, tillates skråtak med 
makshøyde inntil 2,5 meter over maks tillatt gesimshøyde. Evt. takterrasse, rekkverk, 
oppbygg for heis, trapp, overlys og tekniske føringer/rom skal holdes innenfor denne 
høyden.  
 

e) PARKERINGSKRAV FOR BOLIG:  
Bil:  
Det skal etableres min. 0,5 og maks 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet.  
Dette omfatter også gjesteparkering.  
 
Parkering skal etableres i p-kjellere i BBB1-2 og BBB5-6, men maks. 0,3 bil per boenhet 
kan være bakkeparkering innenfor BBB1-7 og SGT1-5.  
 
Min. 5 % av plassene skal være HC-dimensjonert. 
Min. 25 % av plassene skal ha fremlagt strøm for lading.  

 
Sykkel:  
Min. 2 sykkelplasser per boenhet. 
Min. 0,2 plasser per boenhet skal være i felles, utendørs sykkelparkering med 
stativ/mulighet for fastlåsing. Utendørs sykkelparkering (stativ, takoverbygg) skal ikke 
medregnes i BYA. Sportsboder kan benyttes til sykkelparkering og inngå i beregningen av 
antall plasser. 

 
3.2 BBH Barnehage (pbl § 12-7 nr. 1, 2, 7) 

a) Innenfor BBH tillates etablering av barnehagebygning med tilhørende bakkeparkering og 
leke-/uteoppholdsareal.  
Byggegrensen gjelder for barnehagebygningen.  
Maks tillatt %-BYA = 25 %. 
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Maks tillatt gesimshøyde for barnehagebygningen er 12 m (3 etasjer) over ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  
 
Dersom barnehagebygningen utformes med flatt tak tillates følgende elementer over maks 
tillatt gesimshøyde: Takterrasse med transparent rekkverk, solcelle-/solfangeranlegg og 
mindre oppbygg for heis, trapp, overlys og tekniske føringer inkl. luftinntak/-avkast o.l., 
opptil 1,5 m over takflaten. Teknisk rom tillates ikke over maks tillatt gesimshøyde. 
 
Dersom barnehagebygningen får taktekking med solceller/solfangere, tillates skråtakvolum 
med makshøyde inntil 2,5 meter over maks tillatt gesimshøyde. Evt. takterrasse, rekkverk, 
oppbygg for heis, trapp, overlys og tekniske føringer/rom skal holdes innenfor denne 
høyden. 
 

b) Barnehagen og utearealer for lek og opphold skal dimensjoneres og utformes i samsvar 
med gjeldende sentrale retningslinjer. Gjerde rundt barnehagen BBH skal være 
lett/transparent for å gi sikt og kontakt mot dammen og friområdet.  
 

c) Innenfor BBH tillates oppføring av lekeapparater, boder og lignende, mindre tiltak som 
naturlig hører hjemme i barnehagens uteområde. Slike mindre tiltak tillates utenfor 
byggegrense og skal ikke medregnes i BYA. 
  

d) Kjøreatkomst til barnehagen skal være fra Capjonstien via SGT2. Avkjørselspil vist på 
plankartet er veiledende og tillates justert langs SGT2.  
Gangatkomst til barnehagen skal etableres direkte fra gang-/sykkelveg SGS og fra 
friområdet GF.  
 

e) Bilparkering skal etableres som bakkeparkering innenfor BBH med min. 10 og maks. 20 p-
plasser. Min. 5% av plassene skal være HC-dimensjonert. Min. 25 % av plassene skal ha 
fremlagt strøm for lading.  
BYA per p-plass skal beregnes som 12,5 m2.  
Bilparkering tillates utenfor byggegrense.  
 
Det skal etableres min. 20 sykkelplasser innenfor BBH med stativ/mulighet for fastlåsing.  
Sykkelparkering skal ikke medregnes i BYA.  
Sykkelparkering tillates utenfor byggegrense.  
 

3.3 BRE1-6 Renovasjonsanlegg, Renovasjonsteknisk plan (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 
BRE1-6 er areal avsatt til nedgravde renovasjonscontainere og evt. bod for plast- og EE-/farlig 
avfall. Viste plassering av BRE2, BRE3 og BRE5 tillates justert langs gatetun.  
 
Renovasjonsløsning skal være i tråd med renovasjonsteknisk plan, jf. planbeskrivelsen kap. 
6.17, og godkjennes av kommunen. 

 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
4.1 SKV Kjøreveg (pbl § 12-7 nr. 1) 

SKV er areal for offentlig kjøreveg. 
  

4.2 SF Fortau (pbl § 12-7 nr. 1) 
SF er areal for offentlig fortau.  
  

4.3 SGT1-5 Gatetun (pbl § 12-7 nr. 1,2) 
SGT1-5 er areal for gatetun. Arealene skal være allment tilgjengelige, grønne forbindelser 
gjennom planområdet. Arealene skal opparbeides som sambruksgater («shared space») med 
betydelig innslag av grønnstruktur. Møblering, oppholdssoner og parkering for bil og sykkel 
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tillates. Utforming og materialbruk skal skille seg fra tilstøtende offentlig kjøreveg, og signalisere 
ferdsel med lav hastighet på myke trafikanters premisser. 
 

4.4 SGS Gang- og sykkelveg (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 
SGS er areal for offentlig gang- og sykkelveg.  
 
 

4.5 SVG1-11 Annen veggrunn - grøntareal (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 
SVG1-11 er offentlig sideareal til veg som skal opparbeides med grønt preg. Nødvendige 
tekniske anlegg, skilt o.l. tillates.  
 

4.6 SKH Bussholdeplass (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 
SKH er areal for offentlig bussholdeplass (kantstopp) og leskur.  
Viste plassering er veiledende og kan justeres langs Sorgenfri allé, innenfor SVG3-4, i samråd 
med busselskap og etter godkjenning av veg- og bygningsmyndighet.  

 

5 GRØNNSTRUKTUR 
5.1 GF Friområde (pbl § 12-7 nr. 1, 2) 

GF skal være et friområde tilgjengelig for allmennheten og opparbeides med høy andel 
grønnstruktur og vegetasjon. Sammenhengende turvei-/gang-/sykkelvegnett skal etableres 
rundt dammen, tilknyttet veier og målpunkter i omgivelsene. Friområdet skal opparbeides med 
områder for rekreasjon, opphold, kvartalslekeplasser og sport/aktivitet. Det tillates etablering av 
mindre bygg (maks 50 m2 BYA per bygning), anlegg, ballplasser, klatre-/lekestativ, møblering 
etc. som har tilknytning til slik bruk. 
Hekkeområdet for våtmarksfugler skal flyttes/opparbeides i sørenden av dammen (naturlikt 
område). Den del av takrørsområdet langs østre bredd av Sorgenfridammen som er innenfor 
planområdet skal gjenfylles. GF1-3 ligger i tilknytning til den mest urbane delen av 
Sorgenfriområdet og kan opparbeides som en bypark.  
 

5.2 GV1-2 Vegetasjonsskjerm (pbl § 12-7 nr. 1) 
GV1-2 skal tilsås og beplantes med skjermende vegetasjon mellom vei og bebyggelse.  
 

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE 

6.1 V Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-7 nr. 1,2) 
Strandsonen mellom friområdet og Sorgenfridammen skal hovedsakelig ha en langgrunn 
overgang, men tillates stedvis opparbeidet med bryggekonstruksjon ut over vannflaten. 
Eventuell bryggekonstruksjon innenfor formål V skal være maks 150 m2 BYA. Eventuell 
bryggekonstruksjon skal innpasses i friområdets utforming / landskapsplan. 
 

7 HENSYNSSONER 
7.1 Rød støysone H210_1-2 (pbl § 12-7 nr. 3) 

Områder i rød støysone skal ikke inngå i MUA for bebyggelsen i planområdet. 
  

7.2 Gul støysone H220 (pbl § 12-7 nr. 3) 
a) Boliger:  

Maks 10 % av boenhetene kan være ensidig henvendt mot gul støysone.  
Øvrige boenheter som berøres av gul støysone skal være gjennomgående og ha en stille 
side.  
 
For alle boenheter som berøres av gul støysone gjelder følgende krav:   
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-   boenhetene skal ha balansert ventilasjon.  
-   min. 50% av oppholdsrom per boenhet, hvorav minst ett soverom, skal kunne lufte med 
åpent vindu/dør uten at innvendig støynivå overstiger det støynivået man ville fått ved 
lufting mot en stille side (dvs. mot en del av fasade med støynivå ≤ Lden 55 dB).  
-   hver boenhet skal ha tilgang til min. 5 m2 privat uteoppholdsareal (på balkong/terrasse) 
med støynivå ≤ 55 dB.  
Lokal fasadeskjerming, innglassing og/eller støydempet, åpningsbart vindu/dør tillates for å 
oppnå kravene.  
 

b) Boligenes felles leke- og uteoppholdsareal på bakkeplan:  
Min. 80 % av arealene som inngår i MUA, inkl. alle nær- og kvartalslekeplasser, skal ha 
støynivå ≤ Lden 55 dB.  
Maks. 20 % av arealene som inngår i MUA kan ha støynivå mellom Lden 55 og 65 dB.  
Nødvendige støyskjermingstiltak tillates og skal utformes på en estetisk god måte tilpasset 
arkitektur og landskap. 
 

c) Dokumentasjonskrav:  
Det skal ved søknad om rammetillatelse framlegges en støyberegning med tilhørende 
støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte bebyggelsen for området. Vurderingen skal 
vise hvordan gjeldende krav til innendørs støynivå i boligen og i uteoppholdssoner kan 
overholdes. Avbøtende tiltak skal framgå av støyvurderingen.  
 

7.3 Flomfare H320 (pbl § 12-7 nr. 4) 
Innenfor hensynssone H320 skal høyde gulvnivå 1.etasje være i tråd med gjeldende 
bestemmelse i kommuneplanens arealdel. Anlegg og konstruksjoner under dette nivå skal 
utføres flomsikre.  

 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (jf. pbl § 12-7 nr. 10) 
8.1 Utbygging i flere trinn 

Bebyggelse og anlegg i planområdet kan utvikles i hensiktsmessige byggetrinn knyttet til 
marked og gjennomføring. Plan for byggetrinnet skal redegjøres for ved rammesøknad, inkl. 
bebyggelse og tilhørende anlegg som parkering, utomhusanlegg, nær- og kvartalslekeplasser, 
andel av friområde, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, renovasjon. Framkommelighet, 
inkl. trygge gang-/sykkelforbindelser og skolevei skal sikres.  
  

8.2 Utomhusanlegg, grønnstruktur, støytiltak, samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 
Utomhusanlegg inkl. leke-/uteoppholdsarealer, grønnstruktur inkl. friområde, 
støyskjermingstiltak, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur inkl. parkering og renovasjon - 
knyttet til aktuelle byggetrinn - skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan 
før byggetrinnet kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.  
 
Dersom bebyggelse tas i bruk i vinterhalvåret kan ferdigstillelse av årstidsavhengige arbeider 
utsettes til senest påfølgende vår/sommer. 


