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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
PETERSBORGGATA 7A-B - PLAN NR. 1865  
  
  
Dato: .............................................................................................. 20.09.17  
Dato for siste revisjon: .................................................................. 08.10.18  
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 24.04.19  
  
  
 

I 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området  
som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense.  
 
  

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål:  
  
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG   
1.1  Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – snødepot (f_SD1) (1590)  
1.2   Uteoppholdsareal (f_BUT1)  (1600)  
1.3  Bolig /tjenesteyting (BKB1) (1803)  
  
2.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
2.1  Kjøreveg (o_SKV1-4) (2011)  
2.2  Fortau (o_SF1-4) (2012)  
2.3  Gangveg (o_SGG1-2) (2016)  
2.4  Annen veggrunn - grønt (o_SVG1-8) (2019)  
  
 

III 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 (jf. § 11-8 2. led) er det fastsatt følgende hensynssone og  
bestemmelsesområder:  
  
  
1.  HENSYNSSONER/ BESTEMMELSESOMRÅDE  
  
1.1  Sikringssoner – Frisikt (H_140)          
1.2  Sikringssoner - Andre Sikringssoner (H_190)  
1.3  Bestemmelsesområde – vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#V01)   
  
  
 
 
 
 
 
  



 

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1865 

Side 2 av 5
 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming  
av bygninger og arealformål i planområdet:  
  
  
FELLESBESTEMMELSER     
a)  Dokumentasjonskrav:  

I.  Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges godkjent plan for VA- 
    løsninger og håndtering av overvann.   
 

b)  Jfr. Lov om kulturminner av 1978, §8 skal arbeid stoppes og kulturminnemyndighet  
     varsles dersom tiltakshaver under arbeidet skulle oppdage gjenstander eller andre spor  
     etter tidligere menneskelig aktivitet.  
 

c)  Nettstasjoner og energisentraler inngår ikke i utregning av BRA. Trafoer skal integreres  
     i byggeområdene eller kan alternativt plasseres utenfor byggegrense.  
 

d)  Støy   
I.  Boliger som ligger i gul støysone skal være gjennomgående, og ha minimum  

                 ett soverom med vindu mot stille side. Jf. trafikk- og støyanalyse 26.06.2017.  
II.  Hver boenhet skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal med støynivå under  

                  grenseverdien Lden 55db. Det tillates innglassing av balkong for å tilfredsstille  
     støynivå.   
 

e)  I bygge- og anleggsperioden skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager for  
     omgivelsene.   
 

f)  Utomhusplan, datert 08.09.2017, skal benyttes som grunnlag for utforming av  
     uteoppholdsarealer. Ved rammesøknad skal det vedlegges en uteromsplan i målestokk 1:200. Det 

er prinsippene i utomhusplanen som skal være gjeldende og det tillates justeringer ved 
rammesøknad.   

 
 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1.1  Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – snødepot (f_SD1)   
      a)  Området er avsatt til felles snødepot for felt BKB1.   
  
1.2   Uteoppholdsareal (f_BUT1)  
a)  Areal regulert til uteoppholdsareal skal være felles for boenhetene innenfor felt  
     BKB1.   
b)  Det skal opparbeides felles nærlekeplass på minimum 150m2.   
  
1.3  Bolig / Tjenesteyting (BKB1)  
a)  Utnyttingsgrad  
     Området er avsatt til blokkbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. Innenfor  
     formål offentlig eller privat tjenesteyting tillates etablert institusjon, kirke/annen  
     religionsutøvelse, forsamlingslokale, administrasjon eller annen offentlig eller privat  
     tjenesteyting på maksimum BRA = 1400m2. Maksimal BRA for feltet er angitt i plankartet.  
  
     Parkeringsanlegg med tilliggende arealer under terreng inngår ikke i maks BRA.   
 
b)  Høyder  
     Bebyggelsen skal oppføres innenfor maksimale gesimshøyder som angitt på plankartet.   
      
     Boligbebyggelse skal utformes med saltak. Største tillate mønehøyder er 4,5 meter over regulert  
     gesims.   
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     Mindre tekniske installasjoner som pipeløp, heisoppbygg og ventilasjon kan flukte  
     med maksimale mønehøyder.  
 
c)  Bebyggelsens plassering  
     Bebyggelse over kote +37 skal brytes opp i fire mindre bygningsvolumer.   
      
     Det skal være minimum 4 meter fra bygg innenfor felt A1 til A2 og fra B1 til B2.   
 
     Det tillates etablert gangbru utenfor regulerte høydegrenser for å sikre forbindelse fra felt A2 til felt  
     B2. Gangbrua skal utformes som en del av bygningens samlede arkitektoniske uttrykk.  
  
     Private byggkonstruksjoner tillates ikke krage ut over offentlig areal.  
  
     Det tillates at regulerte høydegrenser som vist i plankartet kan forskyves innenfor  
     byggegrensene med inntil 0,5m fra oppgitt plassering.  
  
d)  Boenheter  
     Det tillates oppført maksimum 24 boenheter innenfor planområdet.  
  
e)  Bokvalitet  
     Det tillates ikke ensidige leiligheter mot nord eller nord-øst.  ‘ 
 
    Alle boenheter skal ha direkte tilgang til privat uteplass på terreng/lokk eller balkong på minimum  
    3m2.   
  
f)  Minste felles uteoppholdsareal  
     Minste felles uteoppholdsareal for boligbebyggelse skal være minimum 150m2.  
     Arealkravet økes med 10m2 per boenhet som etableres. Minste felles uteoppholdsareal kan    
     inkludere arealer på terreng og lokk innenfor formål regulert til bolig/tjenesteyting (BKB1) og  
     uteoppholdsareal (f_BUT11).  
  
g)  Gangforbindelse  
     Det skal anlegges en allmenn tilgjengelig gangforbindelse over tomten for å sikre forbindelsen    
     mellom Muségata og John Savios gate. Gangforbindelsen skal gå over areal BKB1 og/eller    
     f_BUT1 etter prinsipp vist iht. utomhusplan datert 16.06.2017.   
  
  
h)  Parkering for bil.  
     Parkering for bil skal anlegges i parkeringsanlegg under terreng.   
 
     Det tillates etablert inntil 1,1 biloppstillingsplass per boenhet, hvorav minimum 0,1 plasser skal  
     være forbeholdt gjesteparkering.   
  
     Det tillates etablert inntil 5 biloppstillingsplasser for areal benyttet til tjenesteyting.  
 
     Minimum 2 bilparkeringsplasser skal utformes for forflyttingshemmede.  
      
     Minimum 20% av parkeringsplassene skal ha tilgang til ladefasiliteter.   
 
     Det skal avsettes et areal på minst 2,5 x 5 meter per parkeringsplass. For HC-plasser skal det  
     avsettes et areal på minst 4,5 x 6 meter.   
  
i)  Sykkelparkering  
    Det skal anlegges minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Sykkelparkering kan anlegges     
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    innendørs eller utendørs såfremt parkeringen er lett tilgjengelig fra fellesarealer. Utendørs sykkel-  
    parkering for beboere skal være overdekket. Inntil 50% kan anlegges i p-kjeller.  
 
    For arealer benyttet til tjenesteyting skal det etableres minimum 2,5 plasser pr 100 kvm BRA.   
    Sykkelparkering for ansatte kan løses i p-kjeller såfremt parkeringen er lett tilgjengelig med heis.    
 
    Det skal etableres lademuligheter for sykkel i parkeringsanlegget.  
  
j)  Teknisk infrastruktur  
     Det skal tilrettelegges for nedgravd avfallsløsning/dypoppsamling. Avfallshåndtering  
     skal plasseres iht. prinsipp vist i utomhusplan datert 08.09.2017.   
  
 
2.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
2.1  Kjøreveg (o_SKV1-4)  

a)  Arealene er avsatt til offentlig kjøreveg og skal opparbeides med bredder som   
                  vist på plankartet.  
  
2.2  Fortau (o_SF1-4)  

a)   Arealene er avsatt til offentlig fortau og skal opparbeides med bredder som vist på  
                   plankartet.  

b)   Fortausarealene skal opparbeides med kantstein mot kjørebaner.   
 

2.3  Gangveg (o_SGG1-2)  
a)   Arealene er avsatt til offentlig gangveg.  
b)   Det tillates kjøring til tilstøtende eiendommer.   
 

2.4   Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG1-8)  
a)   Felt o_SVG1-8 skal være offentlig og er avsatt til annen veggrunn – grøntareal.  
     Arealet skal tilsås samtidig med opparbeidelsen av tilhørende vegareal.  
b)   Felt o_SVG8 skal opparbeides som en del av tilgrensende friområde i sør.  

  
 
  

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om hensynssoner og  
bestemmelsesområder innenfor planområdet:  
  
  
1.  HENNSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER  
  
1.1   Sikringssoner – Frisikt (H_140)  
        Innenfor frisiktsonen skal nye tiltak eller vegetasjon holdes lavere enn 50 cm.   
  
1.2  Sikringssoner – Andre Sikringssoner (H_190)  
       Tiltak som kan forringe eller skade underliggende tunnel for Sentrumstangenten   
       (Fv. 862) kan ikke iverksettes uten spesiell tillatelse fra Statens vegvesen.  
  
1.3  Bestemmelsesområde (#V01)   

a)   Innenfor bestemmelsesområdet tillates det etablert parkeringsanlegg under terreng.  
b)   Parkeringsanlegg skal være felles for felt BKB1 og kan benyttes til parkering for bil  

                   og sykkel, boder, tekniske rom og lignende servicefunksjoner.  
  

c)   Nedkjøring til parkeringsanlegg, med tilhørende støttemur, tillates etablert utenfor  
                   byggegrenser.   
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VI 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 

 
a)  Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak  
      Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges miljøoppfølgingsplan (MOP) som  
      beskriver hvilke miljømål som skal gjelde i bygge- og anleggsfasen, hvilke krav som  
      stilles i regelverk og retningslinjer, hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som  
      er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene. Dette gjelder spesielt støy, støv, vibrasjoner  
      og  håndtering  av  eventuelt  forurenset  grunn.  Miljøoppfølgingsplanen  (MOP)  skal  
      utarbeides av fagkyndig og skal  gjelde for byggeperioden og  frem  til  avslutning av  
      prosjektet.   
 
b)  Infrastruktur og fellesarealer innenfor planområdet  
     Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet før:  

-  Utomhusarealer med nærlekeplass og allmenntilgjengelig gangforbindelse er  
                opparbeidet etter prinsipp vist i utomhusplan datert 08.09.2017.  

-  Sykkelparkering er etablert.  
-  Renovasjonsløsning er etablert.   
 

 c)  Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet:  
      Det kan ikke gis igangsettelsestillatelse for tiltak innen planområdet før:  

-  det er etablert fortau på strekningen mellom John Savios gate og Muségata, felt O_SF1-2.   
-  det er inngått utbyggingsavtale som sikrer et forholdsmessig bidrag til opparbeidelse av 
   Alfheimparken. 
- Vannforsyning inkludert slukkevann, avløp og overvannshåndtering er etablert iht.  
   godkjente tekniske detaljeringsplaner. Detaljplaner skal være basert på godkjent  
   VAO-rammeplan, Asplan Viak, datert 13.12.2016.  
 

 
d)  Det skal ved søknad om rammetillatelse vedlegges utomhusplan i målestokk 1:200.  
     Søknad skal forestås av foretak med kompetanse i utearealer og landskapsutforming i  
     tiltaksklasse 1.  
 
e) Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges en riggplan som viser oppstilling av 

maskiner og annet utstyr, områder for lagerbrakker, plassering av eventuell brakkerigg, samt 
oversikt over ferdselsveier, transportveier og områder for lasting og lossing. 

  
f)  Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, eller annen      
     sikkerhetsstillelse er sikret at kravene vil bli oppfylt.  Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før  
     kravene er oppfylt. 

 
 
 
 


