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REGULERINGSBESTEMMELSER
(pbl § 12-7)

§1

Planenshensikt

Fyllingsdalenskalvidereutviklessom et tettbygd områdemed godebokvaliteter.Oasenskalutvikles
som et levendebydelssentrumog kollektivknutepunkt.Områdetskalha trygge gangforbindelser,
attraktive offentlige møtestederog en tetthet som skaperaktivitet og mangfold.
Områdetved Oasenskalutviklessom et urbant, attraktivt og lett tilgjengeligbydelssentrum,med
høy tetthet, offentlige byrom og god kollektivdekning.Utviklingenskalskje i form av en bystruktur,
der det tilretteleggesfor variert arealbrukmed bolig, næringog service.
Boligområdenerundt Oasenskalgis mulighet for fortetting, med tette og gode bomiljøer og en
grønnstrukturtilrettelagt for økt brukeller blågrønnstruktur som bådehensyntarøkt bruk og
naturmangfold.Det skalsikreset sammenhengendebyroms og gangnettmot sentrumsområdetog
til de store friluftsområdenerundt byggesonen.
Det skaltilretteleggesfor at trafikkveksttas med kollektiv, gangeog sykkel,og ikke med bil.

§2

Fellesbestemmelserfor hele planområdet

§ 2.1

Funksjons-ogkvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4)

§ 2.2

Universellutforming

§ 2.2.1

Prinsippenefor universellutforming skalleggestil grunn for utforming i planlegging,
prosjekteringog gjennomføringav alle nye tiltak, inkludert atkomst og uteareal.Det skal
dokumentereshvordanuniversellutforming er ivaretatt. Arealeneskalutformes slik at de
kan brukespå like vilkår av en så stor del av befolkningensom mulig, og det skalspesielt
tilretteleggesfor en oversiktlig,trafikksikkerog lett orienterbar fremkommelighetfor
gående.

§ 2.2.2

Reguleringsplaner
skalredegjørefor universellutforming både internt i planområdetog i
sammenhengmed omgivelsene.Der det kan oppståkonflikt mellom ulike hensynskal
planarbeidetavveiealternativeløsningerbasertpå prinsippetom inkluderingog likeverd.

§ 2.3

Arkitekturog byform

§ 2.3.1

Fyllingsdalenskaraktersom «den grønnebydelen»skalbevaresog videreutvikles.
Sammenhengende
blågrønnestrukturer, byrom og allmenn/offentligtilgangtil bydelens
parker og vassdragskalværede overordneteprinsippenefor bystrukturen.

§ 2.3.2

Utforming av byrom og bygningerskalivareta sammenhengenmed omkringliggende
landskap,Fyllingsdalenshistoriskestrukturer og kulturminner. Nye tiltak skalfremme
opplevelsenav Fyllingsdalensegenartog tilføre bymiljøet nye kvaliteter.

§ 2.3.3

Det skal sikressammenhengendeog attraktive gang-og sykkelforbindelser.Allmenn
ferdselskalprioriteres og utformingen av gater, torg og gangvegerskalvektleggehelheten
i, og godesammenhengermellom, byrommene.Det tillates ikke satt opp gjerdereller
lignedei grensenmellom offentlige trafikkområder,byrom og private fellesarealerder
dette ikke krevesav sikkerhetsmessige
hensyn.
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§ 2.3.4

Det skal sikreskvalitet i arkitektur og byromsutforming.Det skalleggesvekt på nytenking,
universellutforming og innovasjonfor bygningerog byrom med viktige allmenne
funksjoner.

§ 2.3.5

Nye tiltak skalplanleggesi en menneskeligskalader mennesketsopplevelsefra gateplan
gir premisserfor bygningsutformingen.

§ 2.3.6

Ny bebyggelsemot offentlig veg skaltilpassesen bymessigutvikling. Med det menesat ny
bebyggelseskalhenvendesegmot vegender det er hensiktsmessig.
Sentrumsbebyggelse
og publikumsrettetvirksomhetskalha hovedfasademot og henvendesegtil
veg/gate/torg.Bygningeneskalha arkitektoniskkvalitet og behandlesfasademessig
på
alle frittstående sider. Vedeventuell etappevisutbyggingav et områdeskaldet sikresen
god avslutningav hvert utbyggingstrinn.

§ 2.4

Byrom og grøntstruktur

§ 2.4.1

Byromog grønnstrukturskalplanleggesfor allsidigaktivitet, med grønnekvaliteter og
bruk av vann.Utforming skalså langt det er mulig tilpassesbarn og unge.Områdersom
har viktig funksjonfor naturmangfoldkan fritas fra dette, og må vurderessærskilt.

§ 2.4.2

Eksisterendegangforbindelser(turveger,stier, barnetråkk,snarveger)skalivaretasog
sikresfor allmennferdsel.Nye tiltak skalbidra positivt til utvikling av gåbyen.

§ 2.4.3

Nye byggetiltakskalha god terrengtilpasningmed minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.

§ 2.4.4

Eksisterendebytrær / gatetrærskalbevares,og skalerstattesved skadeeller felling. Ved
detaljreguleringskaldet settesav tilstrekkeligareal til trær, i rekker,gruppereller
enkeltvis.

§ 2.4.5

Ved beplantningi offentlige anlegg,parker og friområder innenfor planområdetskaldet
så langt som mulig benyttesstedegenvegetasjon.Det tillates ikke bruk av fremmede
skadeligearter med spredningsrisiko.Det skalbenyttespollinatorvennligeplanter og i
størst mulig grad bær-og fruktplanter.

§ 2.5

Overvannshåndtering

§ 2.5.1

VAO-rammeplanfor områdereguleringenskalleggestil grunn ved utarbeidingav VAOrammeplanerfor detaljreguleringsplanerog for all detaljprosjekteringog
byggesaksbehandling.

§ 2.5.2

Overvannshåndtering
skalfølgeprinsipperi Kommunedelplanfor overvann.Lokal
overvannshåndteringskalleggestil grunn ved detaljutforming og prosjekteringav tiltak.
Det skal redegjøresfor behandlingav takvann,overflatevannog drensvannved søknad
om rammetillatelse.

§ 2.5.3

Overflatevannbør benyttessom et element i by-og parkrommene.Overvannshåndtering
bør gi nye bruksmessigeog visuellekvaliteter til nærmiljøet,og bidra til å fremme
biologiskmangfold.Uteoppholdsarealkan inngåi løsningerfor overvannog flomvann.

§ 2.5.4

Ved alle utbyggingstiltak(fritatte og søknadspliktige)skaldet sikresfordrøyningav
overvannslik at utslipp fra området ikke overstigerdagensavrenning.Grønnetak skal
vurderessom et tiltak for å redusereavrenningstopper.

§ 2.5.5

Forurenseteller slamholdigovervannskalikke tilføres nærliggendevassdrag.I
anleggsfasentillates ikke urensetovervannført inn på kommunensledningsnetteller til
resipient.
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Ny bebyggelseskalha grønnetak, blå tak, fordrøyningsmagasin,
regnbedeller andre type
løsningersom forsinkeravrenningen.Løsningsvalg
gjøresiht. tilgjengeligareal og
plasseringiht. vassdragog flomveger.Åpningav bekkerskalvurderesiht. § 6.1.2.

§ 2.6

Verneverdierkulturmiljø/naturmangfold (§ 12-7 nr. 6)

§ 2.6.1

Kulturminner og kulturmiljø

§ 2.6.2

Søknadspliktigetiltak i hensynssonerH570skalsendesByantikvarenfor uttale før det
fattes vedtak.

§ 2.6.3

Dersomdet under anleggsarbeidetavdekkeshittil ukjente automatiskfredete
kulturminner, skalarbeidet stansesomgåendeog rette myndighetkontaktesjf.
Kulturminnelovens§ 9.

§ 2.7

Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3)

§ 2.7.1

Støy

a.

Støynivåskaldokumenteresog eventuellestøytiltak fastsettesgjennomdetaljert
støyutredningi den enkelte detaljreguleringsplanen.
For nye planer for etableringav støyfølsombebyggelseskalfølgendeivaretas:
Det skal ikke etableresnybebyggelsemed støyfølsomtbruksformåli rød støysone,
med mindre konkreteavbøtendetiltak kan utføres for å bringe støyfølsombebyggelse
ut av rød støysone
Alle boenheterskalha minst en fasadesom vendermot stille sideder støynivåetikke
overstigernedre grenseverdifor gul sone.Minimum halvpartenav oppholdsromog
minst 1 soveromskalha minst 1 vindu som kan åpnesmot stille side.
Barnehagerog grunnskolerskalha alle oppholdsrompå stille side.
Alle boliger skalha tilgangtil et stille uteoppholdsareal.
Ved utvidelseav en støykilde,eller etableringav en støykildehvor tiltaket kreveren ny
plan etter plan- og bygningsloven,må tiltakshaverivareta følgendefor eksisterende
støyfølsombebyggelse:
Innendørsstøynivå
Tilgangtil et stille uteoppholdsareal
Alle tiltak for å ivareta ovennevntepunkter må være ferdig senestinnen nytt anlegg
tas i bruk.

b.

c.

§ 2.7.2

Luftkvalitet
Flersjiktetvegetasjoninkludert vintergrønnetrær og buskerskalbrukesaktivt i hele
planområdetfor å dempevirkningeneav forurensningog inversjon,særliglangsde mest
trafikkerte vegeneHjalmarBrantingsveiog Fyllingsdalsveien.

§ 2.8

Samfunnssikkerhet(§ 12-7 nr. 1, 2, 4)

§ 2.8.1

Flom

a.

Flomberegningerfor 200-årsflom inkludert klimapåslagskalleggestil grunn for
detaljreguleringog nye tiltak i planområdet.
Flomvegerskalutformes slik at vannet transporteresbort uten å gjøre skadenedstrøms.

b.
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§ 2.9

Vannbårenvarme og fjernvarme (§ 12-7 nr. 8)

§ 2.9.1

Områdetligger innenfor konsesjonsområdetfor fjernvarme.Innenfor konsesjonsområdet
er det tilknytningspliktfor nybygg,hovedombyggingog feltutbyggingmed et samletareal
på over 500 m2 BRA.

§ 2.9.2

Det kan gis unntak fra tilknytningsplikttil fjernvarmeanleggdersomutbyggerkan
dokumentereat tiltaket har energiløsningersom er bedre for miljø, energibrukog
samfunnsøkonomi,som solenergi,jordvarmemv.

§ 2.10

Kravom undersøkelserfør/ved gjennomføringav planen (§ 12-7 nr. 12)

§ 2.10.1 Ved mistankeom at grunnener forurensetmå det foretas miljøtekniske
grunnundersøkelserfør nye tiltak kan gjennomføres.Viserde miljøtekniske
grunnundersøkelsene
at området er forurenset så skaldet utarbeidesen tiltaksplani
henholdtil forurensingsforskriftenskapittel 2. Tiltaksplanenskalgodkjennesav
kommunen.
§ 2.10.2 Førgjennomføringav tiltak skaldet gjøresregistreringav eventuelleskadeligeeller
fremmedearter. Registrertefremmedeskadeligearter i tiltaksområdetskalfjernes på en
forsvarligmåte med tanke på å hindre spredning.Det sammegjeldermassersom kan
inneholdespredningsdyktigeplantedeler.
§ 2.10.3 Kommunenkan kreveat det utarbeideset miljøoppfølgingsprogram
(MOP)som skal
hindre at tiltak og virksomheti planområdetikke overskridervedtatte grenserfor støy,
forurensing,luftkvalitet etc.

§ 2.11

Handelsareal

§ 2.11.1 Handelsvirksomhetskaltilpassesbystrukturenog ha åpnefasadermot sentralegater og
byrom.
§ 2.11.2 Det tillatestotalt10 000 m² nytt bruksarealtil forretning/kjøpesenterinnenfor
sentrumsformålenei planen.Av bruksarealetkaninntil 5800 m² etableresinnenfor BS3BS9,og 4200m² innenfor BS1ogBS2.Dette er totalavgrensingav bruksarealtil forretning
innen alle sentrumsformåleneog som gjelder foran bestemmelsenefor det enkelte
delområde,slik at forretning utover dissegrenseneikke tillates selvom bestemmelsene
for det enkeltedelområdeåpner for det.
§ 2.11.3 Beregningav bruksarealtil forretning skalkun omfatte arealersom benyttestil handel,og
ikke arealertil bevertning,tjenesteytingeller andre formål som erfaringsmessigkan være
integrert eller samlokalisertmed forretning.
§ 2.11.4 Utenfor sentrumsformålkan tillates dagligvareforretningermed bruksarealpå inntil 1500
m². Handelknyttet til næring/håndverksbedrifterkan tillates.
§ 2.11.5 Arealkrevendevarehandeltillates ikke innenfor områdereguleringen.Med arealkrevende
varehandelmeneshandelder vareutvalgeter biler og motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner/anleggsmaskiner,
trelast og byggevarer,planteskoler/hagesentre,og
fritidsbåter. Det kan tillates utstillingslokalerog butikkutsalgfor arealkrevendevirksomhet
innenfor sentrumsformåleneplanområdet.
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§3

Kravom detaljreguleringog unntak fra plankrav

§ 3.1

Hvilke felt (formålsflater/bestemmelsesområder)det blir krevd detaljregulering
for (§12-7nr. 11) og hvilke formål og tiltak som er unntatt

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Innenfor byggeområdenei planområdetkan det ikke igangsettesarbeid eller tiltak iht.
plan- og bygningslovens§ 20-1 bokstava,d,g,kog l før området inngår i godkjent
detaljreguleringsplan.
Unntak fra plankravetgjelder for mindre endringer/tiltak på eksisterendebebyggelse,
som ikke er til hinder for seneregjennomføringav plan. Med mindre endringer/tiltak
menesvedlikehold,samt tiltak etter pbl. § 20-4 bokstava, b, e og § 20-5.
Unntak fra plankravgjelder for opparbeidingav grønnstrukturmed tiltak for rekreasjon,
ferdsel,friluftsliv, lek og biologiskmangfold.For eksempelturveg, aktivitetsparkog
naturrestaurering.
Unntak fra plankravgjelder videreføringav bybanenmed alle tilhørendekonstruksjoner
og anleggfra Oasentil Spelhaugen.
Unntak fra plankravgjelder vegtiltak innenfor areal avsatttil vegformålog annen
veggrunn.
Unntak fra plankravgjelder regulerte tiltak i BS1,BS2,SPA100-SPA105.
Varemottaki BS3innenfor eksisterendebebyggelsekan unntasfra plankrav.Unntakfra
plankravetgjelder for mindre innvendigeendringer/tiltak på eksisterendebebyggelsei
BS3,som ikke er til hinder for seneregjennomføringav planen.Med mindre endringer
menesnødvendigebygningsmessige
endringerfor å etablere nytt varemottak,herunder
nytt logistikksystempå varetransportinne i bygningen,rokadeav butikker og arealerinne
i eksisterendebygningsamt endret kjøremønsterog passasjermønster
pga.endringen.
Det forutsettes at hensyntil trafikksikkerhetog byrom er ivaretatt.
For mindre tiltak som vedlikehold,tilbakeføringog fasadeendringerkrevesdet ikke
detaljreguleringfor videre byggesaksbehandling.
Innenfor bestemmelsesområde
#20-25kan bekkeåpningunntasfra plankrav.
Garasjerog parkeringsplasser
som må rives som følgeav planlagtgang-og sykkelanlegg
kan reetableresinnenfor byggeområder.

§ 3.1.1

Retningslinjer/føringerfor detaljregulering.(§12-7nr. 11)

a.

I detaljreguleringsplanenskaldet dokumentereshvordanbestemmelsenei
områdereguleringener ivaretatt.
Behovetfor nye og opprustningav eksisterendegangforbindelserskalvurderesi
forbindelsemed detaljreguleringog/eller gjennomføringav tiltak i området.
Ved detaljreguleringskaldet utarbeideskulturminnedokumentasjonsom skalha særlig
fokus på kulturlandskap,kulturminner og strukturprinsippenei borettslag.

b.
c.

§ 3.2

Unntak fra plankrav for deler av Oasen

§ 3.2.1

For feltene BS1,BS2,samt parkeringskjellerSPA100-106
krevesdet ikke detaljregulering
for videre byggesaksbehandling.

§ 3.2.2

Unntakfra plankraveti § 3.2.1gjelder såframtutbyggingener i samsvarmed plankart og
bestemmelser,og i hovedsakskjer i samsvarmed illustrasjonsplanog formingsveilederfor
området. Unntaketfra plankravinkludereropparbeidingav vareleveringog renovasjon
under byggog under utendørsarealer,samt offentlige og private samferdselsanlegg
og
infrastruktur jf. PBL§ 12-5 nr. 2.
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§ 3.2.3

Unntakfra plankraveti BS1-BS3
gjelder for mindre endringer/tiltak på eksisterende
bebyggelsesom ikke er til hinder for seneregjennomføringav planen.Med mindre
endringer/tiltak menes:
-

Vedlikehold
Tilbakeføringav fasaderog fasadeendringer
Bruksendringinnenfor planensrammer for handelsareal
Ombyggingfor vareleveringog renovasjoninne i eksisterendebygg

§ 3.2.4

Dersomvilkårenei §. 3.2.1- 3.2.3tilsier at det ikke krevesdetaljregulering,skaldet ved
søknadom rammetillatelseframleggesen situasjonsplanfor hele feltet, inkludert
tilliggendegater, som viserde sammeforholdenesom i en detaljregulering.Det skal
leveresen skriftlig redegjørelsefor prosjektet som inkludererredegjørelsefor hvordan
krav og retningslinjeri Formingsveilederenfor Oasener fulgt opp.

§ 3.3

Unntak fra plankrav for opparbeidingav offentlige gater, parker og byrom

a.

Der ikke annet kommer fram av bestemmelsertil det enkelte arealformålkrevesdet ikke
detaljreguleringfor opparbeidingav offentlige byrom, parker og veger/gatersom er vist
med formål torg, gatetun,gågate,fortau, gangveg,sykkelveg,sykkelfelt,gang-og
sykkelveg,veg,kollektivfelt, kollektivholdeplass,frisikt, annenveggrunn,park, friområde
turveg. Dette gjelder så lengeforholdet til kulturminner,naturmiljø og transportnett
(gående,syklendeog kjørende,herundervareleveringog renovasjon)er avklart.
Innenfor byggeområderkan oppgraderingerog nye lenker i gangnettetunntasfra
plankrav.Dette gjelder så lengeforholdet til kulturminner, naturmiljø og transportnett
(gående,syklendeog kjørende,herundervareleveringog renovasjon)er avklart.
For offentlige gater, byrom og parker skaldet utarbeidesdetaljert
situasjonsplan/detaljplansom skalfølge byggesøknaden.
Situasjonsplan/detaljplan
skal
redegjørefor terrengnivåer/terrengbehandling,
materialbruk,møblering,
overvannshåndtering,beplantning,murer, trapper, gjerder,lekeutstyr,uteservering,
sykkelparkering,belysningog skilt.

b.

c.

§4

Bestemmelsertil arealformål

§ 4.1

Bebyggelseog anlegg(§ 12-5 nr. 1)

§ 4.1.1

Fellesbestemmelserfor bebyggelseog anlegg(feltB1- B3, BFS1-BFS4,BKS,BBB01BBB22,BS1- BS9,o_BU1-o_BU5,o_BR,BAT1- o_BAT2,o_BIA,o_BKT,B/F1- B/F2, K/T1K/T2)
Der ikke annet er angitt skaldetaljreguleringsplanfastleggebyggegrenser,utnyttelse,
funksjonsinnholdog byggehøyder.
§ 4.1.1.1 Uteoppholdsarealog lekeplasser

a.

Nye boenheterskalha tilgangtil godeog hensiktsmessige
utendørsoppholdsarealer.
Uteoppholdsarealerskaloppfylle følgendekvalitetskrav:
Godgangadkomsttil uteoppholdsarealene.Alle boliger skalha maksimalt100 m
sikkergangavstandtil nærmestedel av uteoppholdsarealpå bakkeplan.
Godog varig brukskvaliteti opparbeidingog møbleringskalfremgåav
byggesøknad.Barnog ungesbehovfor lekeområdermå ivaretasi utforming. Areal
uten praktiskbrukskvalitetmedregnesikke i arealkravet.Arealsom er brattere
enn 1:3 vil ikke kunnemedregneshvis ikke arealethar spesiellebruksverdier.
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Det skal skjermesmot vind, og halve arealetpå bakkeplanskalha sol i 4 timer ved
vårjevndøgn.
Arealetskalferdigstillessamtidigmed bolig.
Arealsom ikke ligger på naturterreng,skalopparbeidesmed bæreevneog
utforming slik at permanentevegetasjonssoner
innpasses.
Arealsom kreveslagt på bakkeplanskalliggepå naturterreng,eller som
opparbeidetdekkemed god terrengkontakt,dimensjonertfor å kunnetåle et
permanentvegetasjonsdekke.

b.

c.
d.
e.

Der ikke annet framgårav bestemmelserfor det enkelte felt gjelder følgendearealkrav:
Sentrumsformål:Det skaletableresminimum 25 m² uteoppholdsarealpr
boenhet.Maks50 % av arealet kan leggespå tak/altan. Offentlig tilgjengeligareal
på bakkeplankan regnessom uteoppholdsarealfor boliger i planområdet.
Boligformål(unntatt BKS,B3):Det skaletableresminimum 40 m²
uteoppholdsarealpr boenhet.Maks50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal
utformes som fellesarealeller offentlig tilgjengeligareal.Minst 50 % av enhetenei
store prosjekt skalha privat uteoppholdsareal.
BKS,B3:Det skaletableresminimum 75 m²uteoppholdsarealpr boenhet.Maks
40 % på tak/altan. Ved etableringav mer enn 3 boenheterskalminimum 40 %
utformes som fellesarealeller offentlig areal.Alle enheter skalha noe privat
uteareal.
Uteoppholdsarealkan etableresi offentlig tilgjengeliggrønnstruktur,gatetun,torg eller
gangarealsåframtdet avklaresgjennomdetaljreguleringsplanog inngåri planområdet.
Uteoppholdsarealsom skalvære offentlig tilgjengeligeller etablerespå offentlig grunn,
skalgodkjennesav kommunen.
For skolerog barnehagergjelder egneretningslinjer.
§ 4.1.1.2 Parkeringog sykkelparkering

a.

Det skal redegjøresfor parkeringi alle planer og søknader.

b.

Parkeringskal anleggespå en trafikksikkermåte uten at normal bruk forringer uteareal.
Parkeringsplasser
skalikke hindre myke trafikanter eller universelltilgjengelighet.

c.

Kommunenkrever tillatelse for bruk av ubebygdarealtil parkering.

d.

Parkeringfor sentrums-/næringsområder
skalforegåi felles anleggunder bakkeneller
under bebyggelse.Det sammeskaltilstrebesfor boligområdenerundt. Parkeringsanlegg
skalså langt som mulig ikke ha fasademot offentlige byrom.

e.

Kvalitetskravtil sykkelparkering:
Sykkelparkeringskalgi raskog enkel tilkomst til målpunktet.
Boligmed 4 boenhetereller mer skalha særligtyverisikkersykkelparkering.For
større boligkompleksergjelder dette ogsåfor gjesteparkering.
Sykkelparkeringsplasser
som skalbrukesi lengretidsrom skalsikresmot tyveri, og
i størst mulig grad gi ly for nedbørog vind.
Det skaletablerestyverisikkerparkeringog garderobetilbudi tilknytning til
sykkelparkeringen,i nye byggmed mer enn 20 ansatte.

f.

Kvalitetskravtil bilparkering:
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Minimum 10 % av parkeringsplassene
skalvære utformet og reservertfor
bevegelseshemmede.
Disseplasseneskalha kortest mulig gangavstandog gunstig
trasé til hovedatkomst.Dette gjelder ogsåved parkeringtil boligområdermed
mer enn 8 boliger.
Alle bilparkeringsplasser
i parkeringshus,kjeller eller større innendørsanleggskal
utformes med tilretteleggingfor lading.Nye utendørsparkeringsplasser
til
næringsbebyggelse
skaltilretteleggesmed lading.
I boligprosjekterder det etableresparkeringsplasstil bildeling,og som er tinglyst,
vil dette kunnegi et fradragi ordinæreminimumskravi tabell.
Tilgjengeligboenhet i henholdtil tekniskforskrift skalha universeltutformet
gangadkomsttil parkeringsplass,
ogsåder denneer lagt til fellesanlegg.
g.

Frikjøpsordning:
Det er anledningtil frikjøp fra krav til parkeringi henholdtil pbl. § 28-7 for
bilparkeringsplasser
i sentrumsformålog for inntil 40 % av bilparkeringsplasser
utenfor sentrumsformål.
Kravtil HC-parkeringkan ikke løsesmed frikjøp.
Grunnbeløpetfor frikjøp settestil kr. 300.000pr plassfor bilparkering,og for
sykkelparkeringtil kr. 2.000(etter § 17.4.1.c)og kr 10.000(etter § 17.4.1.d)pr.
vedtaksdato.Beløpeneskalindeksreguleresetter SSBsbyggekostnadsindeks
for
boligblokk.Beregningsindeks
skalværeindeksenfor kalendermåneden2 mnd. før
registrert mottatt søknadom frikjøp.

h.

Parkeringsdekning
skalvære iht. krav gitt i tabellen nedenfor:

Tabellfor parkeringsplasskrav

Sykkel
Minimum
Beregningsgrunnlag
100 m² BRA

Bolig
Forretning,handel,kjøpesenter
og service
Kontor
Restaurant/pub/cafe
Hotell
Sykehjem
Barnehage
Skoler
Idrettsanlegg
Forsamlingslokale

1000 m² BRA
1000 m² BRA
1000 m² BRA
10 gjesterom
10 senger
10 barn
10 årsverk
10 personer
10 sitteplasser

Alle
2,5

Bil
Maksimum eller minimummaksimum
Sentrum Øvrige
(BS1-BS9) byggeområder
0,4 - 1
0,6 –1,2

12

10

15

12
6
4
1
4*
30+2
2
2

3
1
2
2
0,5 - 2
0,5 - 2
0,5
1

6
3
5
3
1,5 –2,5
1,5 –2,5
1
3

Alle tall for sykkelparkeringer minimumskrav.Tall for bilparkeringer maksimumskravder
det står enkelttall, og minimum-maksimumder det står to tall med bindestrekmellom.
*Deler av kravet skalsikreparkeringsarealfor sykkelvogner,som skalkunneoppbevares
under tak.

Side11 av 40

Reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID4601_63860000

§ 4.1.1.3 Renovasjon
All avfallshåndteringskalskjeinnenfor bebyggelseeller som nedgravdeløsninger.Felles
avfallsløsningfor flere felt kan etableresder forholdeneliggertil rette for det. Nedkastpå
bakkenskalinnpassesi byggeller uteanlegg.Arealetskalværetilgjengeligmed lastebil.

§ 4.1.1.4 Boligkvalitet(§ 12-7 nr. 5)
a.

Der ikke annet er angitt skaldet ved nybyggingav boliger tilretteleggesfor alle
aldersgrupperog beboersammensetninger.

b.

Nye boenheterskalikke væremindre enn 35 m² BRA+ bodareal.

c.

Det skal leggesspesiellvekt på tilretteleggingfor familieboliger. Maksimum20 % av
boenhetenekan ha bruksarealunder 50 m². Minimum 20 % av boenheteneskalha
bruksarealover 80 m². Sentrumsformåler unntatt kravet.

d.

Det kan gis unntak fra funksjons-og kvalitetskravi områdereguleringensbestemmelser
ved byggingav kommunaleboliger for gruppermed særligebehov,og andre offentlige
boligtilbud for spesiellegrupper.Unntakskalbegrunnesut fra den aktuelle
beboergruppensbehov.
§ 4.1.1.5 Om området/områdeneskalvære offentlige eller felles(§ 12-7 nr. 14)

a.

Følgendeområderskalværeoffentlige: Alle områdermerket med prefikso_@

b.

Der eieform ikke er oppgitt er den privat/annen eier.

§ 4.1.2 Boligbebyggelse(felt B1-B3)
§ 4.1.2.1 Boligbebyggelsens
typologi skalfastsettesgjennomdetaljreguleringpå bakgrunn
av detaljert stedsanalyse.
§ 4.1.2.2 Felt B1 Ørnahaugenskalha kjøreadkomstfra o_SKV26Ørnahaugen.
Detaljreguleringsplaner
innenfor feltet skalomfatte nok arealtil å oppnå gode
boligmiljøerog god infrastruktur i samsvarmed områdereguleringens
bestemmelser.
§ 4.1.2.3 For felt B2 skaldet utarbeidesen samletdetaljreguleringsom inkluderergnr. 22,
bnr. 623, 624, 23, 244 og 71.
§ 4.1.2.4 For felt B3 skaldet utarbeidesen samletdetaljreguleringsom inkluderergnr. 22,
bnr. 658, 36, 547, 548, 549, 550 og del av bnr. 210. Turvego_GTskalinngåi
planen.Ved detaljreguleringskaldet sikresny adkomstfra sør og gode
overgangerog terrengtilpasningmot o_GTog o_GF5.
§ 4.1.3 Frittliggendesmåhusbebyggelse
(felt BFS1-BFS4)
§ 4.1.3.1 BFS1NedreKrohnegården10 skalnyttes til boligformåli samsvarmed
eksisterendebruk. Områdeter omfattet av bestemmelserfor hensynssone
kulturmiljø.
§ 4.1.3.2 Felt BFS2Shetlands-Larsens
hus skalnyttes til boligformåli samsvarmed
eksisterendebruk. Nye byggetiltaktillates såframtde kan tilpasseseksisterende
landskapog terreng, inkludert overgangenmot friområde o_GF4.
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§ 4.1.3.3 Felt BFS3,Shetlands-Larsens
vei 3, skalnyttes til boligformåli samsvarmed
eksisterendebruk. Det tillates ikke flere boenhetersom vil kunnemedføreøkt
parkeringsbehovog kjøringpå felles adkomstvegmed Sælenoppveksttun.
§ 4.1.3.4 Felt BFS4,TorgnySegerstedtsvei 29-33,gnr. 22, bnr. 655, 173, 172 og 783 skal
nyttes til boligformåli samsvarmed eksisterendebruk. Områdeter omfattet av
bestemmelserfor hensynssonekulturmiljø.
§ 4.1.4 Konsentrertsmåhusbebyggelse
(felt BKS1)
§ 4.1.4.1 Felt BKSer avsatttil rekkehusbebyggelse
langsTure Nermansvei og skalnyttes
til boligformåli samsvarmed eksisterendebruk.
§ 4.1.5 Blokkbebyggelsefelt BBB01-BBB22
a.

Bebyggelsesstrukturen
i flere områderer ensartetog tegnet av sammearkitekt, men er
inndelt i ett eller flere borettslag.Ved søknadom endringi ett av borettslageneskal
tiltakene sesi sammenhengmed hovedstrukturen.

b.

Nye tiltak i boligområderskalivareta de kulturhistoriskeverdienesom borettslagene
representereri utforming, bygningstypologi,landskapog uteareal.

c.

Ved tilføyelseeller påbyggmå endringerbyggepå sammeenhetligefasade-og
bygningsprinsipp.Ved nybyggkan andre bygningstypologiervurderesdersomdet gir
ytterligere kvalitet til feltet og området.

d.

Dersomflere nybyggplanleggesinnenfor et enhetlig borettslag,skalnybyggeneha likt
enhetlig preg og underordnesegeksisterendestruktur i feltet. Det skaltas hensyntil
eksisterendebygningsvolumershøyderog siktlinjer mellom bygningene,slik at
eksisterendebokvalitetervidereføres.

e.

Ved fortetting av boligområderskaleksisterendegang-og sykkeltraseeropprettholdes
eller erstattesmed likeverdigetilbud. Gjennomgåendetraseerskalværeoffentlige. Dette
skaldokumenteresi detaljreguleringsplanfor de enkelteområdene.

f.

I felt BBB20Sælensmindeborettslagskaldet opprettes gangforbindelsegjennomfeltet
som leder mot o_SF19langso_SKV07og gangarealenevidere til Bybanensholdeplass.

g.

Det er satt en generellbyggegrensepå 15 meter fra senterlinjefylkesveg.

h.

I felt BBB22skalbebyggelsenplasseresinnenfor byggegrensersom er angitt på
plankartet.

§ 4.1.6

Fellesbestemmelserfor sentrumsformål(felt BS1-BS9)

a.

c.

For områderavsatt til sentrumsformålBSskalny bebyggelsesstruktur
tilpassesbehovet
for en urban utvikling sentralt i Fyllingsdalen.Der ikke annet er angitt skal
detaljreguleringsplanfastleggebyggegrenser,utnyttelse, funksjonsinnholdog
byggehøyder.Det skaltilstrebesmaksimalavstand70 meter avstandmellom gangårer.
Det skalvære publikumsrettetvirksomhetmot sentralegater og byrom, og aktive fasader
på gateplan.Virksomheteneskalha inngangdirekte fra gaten.
Boligerskalha egeninngangfra gateplan/bakkeplan.

§ 4.1.7

Oasenfelt BS1og BS2

b.

§ 4.1.7.1 Utforming, Estetikk(§ 12-7 nr. 1)
a.

Formingsveilederen
er førendefor utviklingenav Oasensfelt BS1og BS2.
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b.

c.
d.

e.
f.

g.

Bygninger,anlegg,lek og uteoppholdsarealerskalha høy arkitektoniskkvalitet, bådemed
hensyntil form, løsningerog materialer.Materialer og løsningerskalha gode
aldringsegenskaper.
Ved etableringav solfangereog solcellepanelskaldette innpassespå en god måte som en
del av fasaden/taket.
Det skaletableresgrønnetak iht. prinsipp i illustrasjonsplanog formingsveileder.Med
grønnetak menesat bygningerskalha tak med organiskmaterialeog pollinatorvennlige
plantedekker.Unntakkan gjøresved at minst én fasadehar organiskoverflatemateriale
som tilsvarer byggetstakareal.
Støytiltakpå privat uteareal/balkongermot offentlige byrom skalutformes med hensyntil
et åpent og variert fasadeuttrykk.
For utforming avbygg C skaldet arrangeresen arkitektkonkurranse.ByggCvil ha en svært
viktig karaktergivendebetydningfor bydelenog endeligvalg av utforming skalavgjøres
gjennomen arkitektkonkurransemed minst 3 ulike forslag.BergenkommunesArkitekturog byformingsstrategisamt Formingsveilederfor Oasenskalleggestil grunn for
oppdraget.Bergenkommuneskalbistå inn i konkurransenmed rådgivingog skaldelta i
juryen.
DersombyggB skaloppføressamtidigmed byggC skalbyggB omfattes av
arkitektkonkurransenbeskreveti § 4.1.7 f. Dette skalsikre at de to byggenefungerer
sammen.

§ 4.1.7.2 Gradav utnytting (§ 12-7 nr. 1)
a.

Gradav utnytting for feltene er vist i tabellen under:
Maksimalttillatt bruksareal(BRA)
Tillatt grad av utnytting
Feltareal

b.
c.

d.

BS1
80.000m²
450%
17.834m2

BS2
16.000m²
208 %
7691 m2

Totalt skalgrad av utnytting for felt BS1og BS2ikke overstige%BRA=376%.
For felt BS3
skalgradav utnytting fastsettesi detaljregulering.
Samletinnenfor BS1og BS2tillates det maksimaltetablert 4.200m²nytt BRAtil
forretning/kjøpesenter.Det tillates maksimalt42.510m²BRAtil forretning/ kjøpesenter.
Dette inkludererBRAunder bakken.
Det tillates ikke etablert forretning/kjøpesenter over 2. etasje. Boligformåltillates kun
etablert fra og med 2. etasjei byggA1, A2, A3 og B, og fra og med 3. etasjei byggC,D og
E.Unntak fra dette er:
inngangersom skaletableresfra gateplan/bakkeplan
sportsbodersom kan etableresuavhengigav etasjeog som skallokaliseresslik at
de har god tilgjengelighetfor beboerne.
eksisterende kjøpesenter i 3. etasje under bygg D og under takhage som
omkranser bygg D.

e.

f.

Tabell1 viser planlagtfotavtrykk for ny bebyggelsesom er angitt med bokstavkoderpå
plankartet.Fotavtrykkettil planlagtbebyggelsetillates justert innenfor regulert høydei
plankartet. Maksimaltareal på fotavtrykk er angitt i tabellen under.
Tabell1 angir for enkeltebygningerden maksimalefasadelengdenbygningenkan ha i en
bestemt himmelretning.Maksimalfasadelengdeinkludererikke balkongeller annen
utkragningfra fasaden.Fasadelengden
tillates økt i de nedre etasjerpå bygningsmassen
(etasje1 til og med 3 etasje)slik at bebyggelsemellom boligenekan utviklesi tråd med
formingsveilederenfor Oasen.
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Tabell1; Fotavtrykkog fasadeplaner.

Bygg

Maksimalt
fotavtrykk1 for
nye bygg(m²)

Maksimalt
fotavtrykk1 for nye
bygg (m²)

BRA
ByggA
ByggB
ByggC
ByggD
ByggE
ByggF

g.

Sørsør/vest

BYA

1415
525
450
1065
505
2550

Maksimalfasadelengde(m)
i byggets3. etasjeog videreopp

1 550
580
500
1 170
550
2 800

25
50
17

Vest-nord
/vest
65
17
19

Nord nord/øst

Østsør/øst

Ved søknadom byggetillatelsefor byggA - E skaldet vedleggesen dokumentasjonpå at
det er tilstrekkeligregulert BRAigjen til å realiserealle byggeneA-E.

§ 4.1.7.3 Beregningsregler
a.

Areal/ etasjermed himlingsnivåunder k+43skalikke medregnesi bygningensbruksareal
(herundervarelevering,lagerog tekniskerom i underetasje.

b.

For førsteetasjer med publikumsrettede funksjoner skal det beregnes bruksareal som om
det var lagt til et horisontalplan for hver 4,9 ende meter.

§ 4.1.7.4 Byggehøyder(§ 12-7 nr. 2)
a.
b.

c.
d.

Maksimalebyggehøyderer vist på plankartet.
Heis-og trappehus,tekniskrom, WCog lagerromtilknyttet terrassefunksjonenog
uteoppholdsarealpå tak (eks.vind- og solavskjerming,pergola,drivhus)tillates etablert
inntil 4,0 meter over maksbyggehøyde,dersomde er tilbaketrukket minimum 4 meter fra
fasadeog ikke overstiger20%av takflatenstotale areal.
Trappmellom ulike nivåertakhagertillates etablert opptil 6m (inkludert rekkverk)/ 5m
(ekskludertrekkverk)over maksimalebyggehøyder.
Det tillates rekkverkpå inntil 1,5 meter på tak over regulert høyde,som kan plassereshelt
ut til fasadelinje.Ved etableringav rekkverki fasadeskalrekkverketutformes som en del
avfasaden.
§ 4.1.7.1 Byggegrenser(§ 12-7 nr. 2)

a.

Bebyggelsenskalplasseresinnenfor feltene BS1og BS2innenfor grensersom angitt på
plankartet.Bebyggelsekan tillates å omfatte beggefeltene. Byggegrenseri vertikalnivå2
(bakkeplan)liggeri formålsgrensen.

b.

Planlagtny bebyggelseer vist med bokstavkodepå plankartet.Volumeneframgårav §
4.1.7.2.Plasseringav nybyggtillates justert innenfor de begrensingersom er gitt av
linjesymbolfor regulert høyde.

1

Vedberegningav fotavtrykk regnestakhagerog dekkersom omgir byggenesom terreng.
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c.

Det tillates utkragingerfra fasadeliveti tråd med skissesom er vist under. Gul linje tillater
utkragingpå 3,0 meter utenfor fasade,og eventuelt utover regulert høydegrense.Grønn
linje tillater utkragingpå 5,0 meter utenfor fasade.Rødlinjer tillater kun inntrukne
balkonger/ terrasse.

§ 4.1.7.2 Uteoppholdsareal(§ 12-7 nr. 4)
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Det skalopparbeidesminimum 25 m² uteoppholdsarealper boenhet.
Fellesuteoppholdsarealkan plasserespå lokk over parkeringskjellereller på tak over
senteret.
Det skaletableresutvendigetrapper/ ramper e.l. mellom uterommenepå takhagene.
Det skalværemulig å etablere et vekstlag/ jordlag for vegetasjonpå uterommene/
takhageneslik at følgendepermanentevegetasjonssoner
/ vegetasjonsdekker
kan
etableres:
Overflatemed gress/ sedumeller lignendemed minimum 20 cm jordtykkelsepå
minst 25 % av uteområdetpå tak
Vegetasjonssoner
med staudereller lave buskereller lignendemed minimum 4060 cm jordtykkelsepå minst 8 % av uteområdetpå tak
Vegetasjonssoner
med buskerog småtrær eller lignendemed minimum 50-70cm
jordtykkelsepå minst 5 % av uteområdetpå tak.
Plantekasseri forhold til eksisterendebærestrukturmed småtrær i minimum 3
felt på minimum 20 m2 per. feltog 100 cm jordtykkelse.
Fellesuteoppholdsarealskalha godesol- og lysforhold.Minimum 50 % av felles
uteoppholdsarealskalværesolbelysti 4 timer ved vårjevndøgn.
Fellesuteoppholdsarealskalha forbindelsersom tillater ferdselmellom felles
uteoppholdsarealog offentlige uterom.
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g.
h.
i.
j.
k.
l.

Det skaletablerestrinnfri adkomstmellom uterom 1 (innenfor BS1,jf. illustrasjonsplan
datert 05.03.2021)til nærliggendeoffentlige torg eller gangarealer.
Uteoppholdsarealpå bakkeplankan liggei offentlige torg, park, eller grøntarealinnenfor
en gangavstandpå 100 meter fra tiltaket.
Ved utforming av uterom skaldet leggesvekt på å skapeet variert og bredt tilbud for alle
aldergrupper,barn, ungdom,voksneog eldre.
Takterrassertillates benyttestil felles uteoppholdsareal.
Ved opparbeidelseav uterom skalformingsveilederfor Oasenvære retningsgivende.
Det er ikke krav om privat MUA. Utearealpå balkongersom ikke oppfyller støykravene
inngårikke i MUA.
§ 4.1.7.3 Adkomst(§ 12-7 nr. 4)
Boligbebyggelse
skalha inngangfra bakkeplan.Flereboligbyggkan ha fellesinngangsparti
og kan etableresmed flere innganger.Boligeri følgendebyggskalha inngangdirekte fra
gateplan:A1, A2, A3, B, C,D og E.
§ 4.1.7.4 Parkering(§ 12-7 nr. 7)

a.
b.
c.
d.
e.

Parkeringfor felt BS1og BS2skalvære i henholdtil § 4.1.1.2.der ikke annet framgårav §
4.1.7.4pkt. b-d.
Parkeringskaletableresi felt SPA100-106,
felles parkeringsanleggunder bakken.
Det tillates ikke etablert nye parkeringsplasser
så lengesamletantall eksisterende
parkeringsplasser
overstigerkrav til parkeringsdekninggitt i § 4.1.1.3pkt. h.
Parkeringfor felt o_BAT2Fyllingsdalenkulturhus kan inngåi beregningsgrunnlaget.
Det kan tillates sambrukmed innfartsparkeringså lengedet samleteantall
parkeringsplasser
ikke overstigerkravenetil parkeringsdekningi §4.1.1.2pkt. h.
§ 4.1.7.5 Sykkelparkering(§ 12-7 nr. 7)

a.
b.
c.
d.

Sykkelparkeringfor felt BS1og BS2skalværei henholdtil § 4.1.1.3.der ikke annet
framgårav § 4.1.7.5pkt. b-d.
Beregningsgrunnlag
for nye sykkelplasserkan ta utgangspunkti ny BRAinnenfor feltene.
Kundeparkeringfor forretning, kontor/tjenesteytingog sentrumsformålskalha
hensiktsmessigplasseringnært inngangsparti.
Minst halvpartenav plasseneskalværeinnendørs,dvs.i bygning,tilknyttet
bilparkeringsanlegg
e.l. For ansatteog beboereskalsykkelparkeringskje i innendørs
anlegg.
§ 4.1.7.6 Støy(§ 12-7 nr. 3)

a.

b.

Støyverdierskali bygge-oganleggsperiodenikke overstigegrenseverdiergitt i gjeldende
utgaveav MiljødirektoratetsretningslinjerT-1442eller til enhvertid gjeldende
retningslinjer.Ved overskridelserav grenseverdieneskaldet varslesog gjennomføres
avbøtendetiltak i samsvarmed T-1442og M-2061.
Det kan tillates støyfølsombebyggelsei områdersom har maksimaltutendørsstøynivå
tilsvarendeøvre grenseverdii gul støysonepluss8dB,dersomfølgendeforutsetningerer
oppfylt:
Planløsningog stille side:Alle boenheteri byggA1, A2, A3 og D skalha minst en
fasadesom vendermot stille side der støynivåetikke overstigernedre grenseverdi
for gul sone.Minimum halvpartenav oppholdsromog minst 1 soveromskalha
minst 1 vindu som kan åpnesmot stille side.
For alle boenheteri byggC,D og E som ikke har fasademot stille side skal
fasadestøyved halvpartenav alle oppholdsromog minst 1 soveromdempestil
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c.
d.

nedre grenseverdifor gul soneved hjelp av sprangi fasader,balkongerog
balkongrekkeverk.
Støyutsattesider: Støynivåetskalikke overstigenedre grenseverdifor rød sone
pluss8dB.
Uteoppholdsareal:Støynivåetpå felles uteoppholdsarealskalikke overstigenedre
grenseverdifor gul sone.Der offentlig arealhelt eller delvisdekkerbehovet for
felles uteoppholdsarealkan dette ha inntil 3 dB høyerestøynivåenn grenseverdi,
men minst 50 % av det totale uteoppholdsarealetskaloverholdestøykravet.
Det må dokumenteresat det blir et godt inneklima.
Det skalvurderesstøyskjermingfor alle uteoppholdsareal,uavhengigom de inngåri MUA.
Privateuteoppholdsarealpå balkongersom ikke inngår i MUA skalstøyskjermeshvis det
er mulig, jf. § 4.1.7.1.
§ 4.1.7.7 Vann-avløpog overvann(§ 12-7 nr. 3)

a.
b.
c.

Overvannshåndtering
skalfølgeprinsipperi VAO-rammeplanfor Oasen.
Overvannskalfortrinnsvistas hånd om åpent og lokalt. Det skalavsettesareal slik at
overvannkan fordrøyespå tak og ledesbort i tryggeflomveger.
Overvannfra Oasenfelt BS1og BS2skalikke kunne forårsakeflom på tilliggendearealer.
§ 4.1.7.8 Dokumentasjonskrav
og særskiltunderlagtil byggesaksbehandlingen
(§ 12-7 nr.
12)

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Ved søknadom rammetillatelseskaldet framleggesen samletsituasjonsplanfor BS1og
BS2,inkludert tilgrensendegater og byrom. Det skalleveresen skriftlig redegjørelsefor
prosjektetsom inkluderer redegjørelsefor hvordanbestemmelserog retningslinjerfor
BS1og BS2,samt formingsveilederfor Oasener fulgt opp.
Sammenmed søknadskaldet innsendesutomhusplani målestokk1:200for den
ubebygdedelen av byggetomten,inkludert felles uteoppholdsarealerpå tak ogtilliggende
torg, samferdselsanlegg
og eventuelleuteoppholdsarealerpå bakken.Utomhusplanen
skalviseopparbeideteuteoppholdsarealersom grensermot prosjektet.
Utomhusplanmed vedleggskalvise håndteringav overvann.Valgav løsningskal
begrunnes.
Det skal redegjøresfor tiltakets innvirkningpå naboeiendommer,herunder avrenningav
overvann.
Støysituasjonenfor uteoppholdsarealskaldokumenteres.
Ved søknadom rammetillatelseog igangsettingstillatelseskaldet foreliggeen
miljøoppfølgingsplan

§ 4.1.8

Oasenfelt BS1

a.

Fasadei 1.etasjemot o_ST1,samt fasadei byggF i 1. etasjemot o_SGT1og SGG04,skal
etableresslik at minst 50%av byggetsfasadelengdehar store glassi fasadensom viser
den aktiviteten som skjer på innsiden.Det kan tillates inntil 8 løpemeterfasadeuten glass
på eksisterendefasade.Nyefasaderkan ikke ha mer enn 4 løpemeteruten store
glassflater.Det tillates ikke folierte glassflatereller tildekkedefasaderpå innsidensom
hindrer innsyn.

b.

Eksisterendesøyleri fasadelivkan beholdes.Ved utforming av nye søylerfor utkragingav
bygg/arkadeskaldet leggesvekt på mest mulig åpenhetog luft mellom offentlig byrom
o_ST1og fasadei 1.etasjemed tanke på lysåpning,avstand,bredde,dybdeog
materialbruketc.

Side18av 40

Reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID4601_63860000

c.

d.

e.

Det skaletableresinngangertil næringsarealermed maksimalt30 m mellom hver
inngang.Inngangertil næringsarealersom ligger i tilknytning til en hovedinngangkan
benytte hovedinngangen.
Det skaletableresen innvendiggangpassasje
mellom hovedinngangmot torget o_ST1i
vest og frem til gangpassasje
i bestemmelsesområde
#15. Den innvendigegangpassasjen
skalværeminst 4,0 m bred og ha aktive fasader.
ByggF skalutformes med et sentralt atrium som gir naturlig overlysog "luft" for den
innvendigepassasjeni bestemmelsesområde
#15.

§ 4.1.9

Oasenfelt BS1,BS2,BS3

a.

Det tillates etablert en gangforbindelseover takflaten i felt BS2som forbinder
uterommenei feltene BS1og BS3.
Det skaletableresinnvendiggangforbindelsemellom BS1og BS3gjennomBS2.

b.

§ 4.1.10 Oasenfelt BS3
Ved detaljreguleringav felt BS3skalfølgendehensynivaretasog sikres:
-

trafikksikkerkjøreadkomstog varelevering
adkomstfra nord for fotgjengereog syklister
sammenhengende,
utvendiggangvegsystem
fra nordsidentil sørsiden
innvendiggangpassasje
som sikrer øst-vestforbindelsegjennomOasenfra BS3til BS2
og videre gjennomBS1til hovedinngangmot torget o_ST1

§ 4.1.11 BS4,BS5,og BS7
Ved detaljreguleringav sentrumsområdeneBS4,BS5og BS7skalfølgendehensynivaretasog sikres
opparbeiding:
-

kjøreadkomstfra o_SKV06FolkeBernadottesvei
gangadkomsterog systemmot omkringliggendegang-og sykkelanlegg

§ 4.1.12 BS6
Ved detaljreguleringav felt BS6skalfølgendehensynivaretasog sikresopparbeiding:
-

kjøreadkomstfra o_SKV06FolkeBernadottesvei
Trafikksikkerkjøreadkomstfor vareleveringog renovasjonover offentlig gatetun
o_SGT1
Gangadkomsterog systemmot omkringliggendegang-og sykkelanlegg

§ 4.1.13 BS7
Ved detaljreguleringav felt BS7skalfølgendehensynivaretas:
-

trafikksikkerkjøreadkomstog varelevering
gangadkomsterog systemmot omkringliggendegang-og sykkelanlegg
Tverrforbindelser/trapper mellom FolkeBernadottesvei og Ørnahaugen(BBB10,B1
og B2)

§ 4.1.14 BS8
Ved detaljreguleringav felt BS8skaldet etablereskjøreadkomstfra FolkeBernadottesvei via
o_SKV26Ørnahaugen.
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§ 4.1.15 BS9
Ved detaljreguleringav felt BS9skalfølgendehensynivaretas:
-

Kjøreadkomsttil parkeringskjellerfor VestreSælemyr
Siktlinjerfra byrom og sol på tilgrensendebyrom
Gangadkomst/turvegmot grøntstruktureni sør
Flomsone/ flomveg
Kryssingi vertikalnivå3, lokk/gangbrotil o_ST1

§ 4.1.16 Offentlig eller privat tjenesteyting
§ 4.1.16.1 Skole/undervisning(felt o_BU1-5)
a.

O_BU1Lynghaugskoleskalnyttes til ungdomsskolei samsvarmed eksisterendebruk.

b.

O_BU2Løvåsoppveksttunskalnyttes til skoleog barnehagei samsvarmed eksisterende
bruk.

c.

O_BU3er avsatttil framtidig skole.Ved detaljreguleringskalLøvåsbekkenivaretassom
åpenvannveg.Turvegsom gir forbindelsemellom Krokatjønnvegen/Hjalmar
Brantingsvei
og turvegenvidere nordovertil Løvåstjernet/Barliveienskalivaretas/ reetableres
gjennomområdet. Avrenningmed innhold av finpartikler skali anleggsfasenhåndteres
med sedimentasjonsbasseng
innenfor anleggsområdeteller andre tiltak slik at ikke
finpartikler slippesut i vassdrag.Tiltak skaliverksettesi samrådmed biologisk
kompetanse.

d.

Bebyggelsenskalplasseresinnenfor byggegrensersom er angitt på plankartet.

e.

Boligmed gnr. 22, bnr. 786, felt BFS3,skalsikresadkomstover o_BU5.
§ 4.1.16.2 Forsamlingslokale
for religionsutøvelsefelt o_BR,Fyllingsdalenskirke
Fyllingsdalenkirke med klokketårner en listeført kirke av nasjonalverdi og omfattet av
hensynssoneH570.
§ 4.1.16.3 Annenoffentlig eller privat tjenesteytingfelt felt BAT1,Fyllingsdalen
ungdomshus

a.

Gjennomfelt BAT1Fyllingsdalenungdomshusskaldet være gangforbindelsemellom
o_SGG16og o_SV1/vn2). Øvriguteområdeskalopparbeidesfor å støtte funksjonensom
forsamlingslokale.

b.

Maks%-BYA= 25 %,maksmønehøyde= kote +60,5.

c.

Byggegrense
framgårav plankartet.

d.

Mindre tilbygg til ungdomshuset,som støtter driften av Ungdomshuset,kan vurderespå
nordsidenav byggeti samrådmed Byantikvaren.Mindre bod og uthus som støtter driften
av ungdomshusetkan tillates mellom Ungdomshusetog bybanekonstruksjonen(o_SBT/
o_SBG1).Detaljeringgjøresi samrådmed Byantikvarenog HordalandFylkeskommune.
§ 4.1.16.4 Annenoffentlig eller privat tjenesteyting(felt o_BAT2,Fyllingsdalenkulturhus)

a.

Innenfor felto_BAT2 tillates oppført nytt byggfor offentlig kulturhus og bibliotek.
Formåletinkludererkultur, kantine/bevertning,fellesfunksjoner,administrasjonog
kontorer.

Side20av 40

Reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID4601_63860000

b.

Maksbyggehøydefastsettesi detaljregulering.Maks%-BYA= 100 %. Maks%-BRA
fastsettesi detaljregulering.

c.

Bebyggelsenskalplasseresinnenfor grensersom angitt på plankartet.Byggegrense
ligger i
formålsgrensen.

d.

Formåleter unntatt krav til parkeringmed unntak av HC-parkering.

e.

Arealfor varelevering/varemottakskalliggei nordre del av bygget.Kjøreadkomstfor
vareleveringskalværefra o_SKV06FolkeBernadottesvei over o_SGT1.Vareleveringog
adkomstdimensjonertfor lastebil(L) skalløsesi detaljreguleringav feltet.

f.

Kulturhusetskaletableresmed høy 1. etasjesom skalha publikumsrettedefunksjoner
som gir aktive fasadermot gågateog torg i o_ST1.Det skaletablerespublikumsinnganger
med hovedinngangfra o_ST1og bi-inngangfra kollektivterminalo_SKK.Biblioteketskal
liggepå bakkeplani sørligdel av byggetog ha separatinngang.

g.

I detaljreguleringenskaldet vurderesinntrukne hjørner i første etasjefor å bidra til gode
overgangerog siktlinjer mellom byrommenesom omgir kulturhuset.

§ 4.1.17 Idrettsanlegg(felt o_BIA)
a.

Felt o_BIAFyllingsdalenidrettsanleggskalbenyttestil idrettsanleggi samsvarmed
eksisterendebruk. Flomvegfor Sælenvassdraget
gjennomområdet skalivaretasiht.
bestemmelserfor faresoneflom H320.

§ 4.1.18 Kombinert bebyggelseog anleggsformål(felt K/T1- K/T2, B/F1-B/F2)
a.

Ved detaljreguleringskaldet vurderesfelles løsningerfor parkering.

b.

K/T1kan nyttes til blandet formål kontor/offentlig og privat tjenesteyting.Førsteetasje
mot o_SKV17HjalmarBrantingsvei skalha aktive fasadermed minst 2 inngangerog minst
50 % glassi fasadensom viserden aktiviteten som skjer på innsiden.Det tillates ikke
folierte glassflatereller tildekkedefasaderpå innsidensom hindrer innsyn.

c.

K/T2kan nyttes til blandet formål kontor/skole i samsvarmed eksisterendebruk. Ved
detaljreguleringkan annenarealbrukvurderes.Kjøreadkomstfra TorgnySegerstedtsvei
til felt BFS4og gangveggjennomK/T2mellom BBB07SmibergetborettslagA og BBB08
SmibergetborettslagB skalivaretas.Byggegrense
mot offentlig vei er 15m, målt fra
senterlinjevei.

d.

B/F1og B/F2kan nyttes til blandet formål bolig/forretning/ tjenesteyting.Med forretning
menesdagligvareforretningsom skalliggei første etasje.Det tillates maksimalt1500BRA
forretning i området.Boligkan etableresi hele bygget.SamletBRAfastsettesi
detaljregulering.
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§ 4.2

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

§ 4.2.1

Fellesbestemmelserfor samferdselsanleggog teknisk infrastruktur (felt SV1-SV8,
SV100-SV102,SKV01-SKV26,SF01–SF72,SF300-SF301,ST1-ST2,
ST300,SGT1-SGT2,
SGS01-SGS33,SGG01–SGG23,SGG300-SGG302,SS01-SS29,SVT,SVG2, STS1-STS2,SH,
SBT,SBG,SKO1-SKO6,SKK,SKA3,SKH01-SKH18,
SKF1-24og SPA100–SPA106.)
§ 4.2.1.1 Utforming (§12-7nr. 1)

a.

Samferdselsarealene
utgjør en sentral del av det offentlige byrommet og skalha en form,
kvalitet og materialbruksom reflekterer dette.

b.

Visuelleog fysiskebarrierer samt andre elementersom har negativinnvirkningpå
bystruktur og byform skalunngåsi størst mulig grad.

c.

Der sykkelanleggpasserer
langseller kryssertorg, bybaneholdeplasser
eller gangarealmå
en i videre detaljeringfinne godeløsningersom sikrer god fremkommelighet,sikkerhetog
attraktivitet bådefor fotgjengereog syklister.Ved utforming av gang-og
sykkelforbindelserskalintegreringi det offentlige byrommet vektleggesi form, kvalitet og
materialbruk.

d.

Mindre justeringermellom arealformåleneinnenfor «Samferdselsanlegg
og teknisk
infrastruktur», inklusivplasseringav tunnel-og kulvertportaler,både i vertikal-og
horisontalnivå,tillates som del av prosjektering/byggeteknisk
plan og ved gjennomføring
av bybane-og/eller veganlegget.Dette forutsatt at det ikke går på bekostningav
gangvegerog transportfunksjonerog at trafikksikkerhetenivaretas.Justeringerskal
dokumenteres.

e.

Påbroer og konstruksjonerfor samferdselsanlegg
kan master til belysningog kjøreledning
monterespå utsidenav konstruksjonenselvom disseda kommer utenfor
formålsgrensene.

f.

Ved detaljeringav samferdselsanlegg
skalflomvegerog overvannshåndteringhensyntas.
Grøntområderskalleggestil rette for in ltrasjon og fordrøyning.

g.

Avkjørslenesom er markert med piler på reguleringskartetviser hvilkengate
eiendommenskalha atkomst fra. Avkjørslenekan tillates forskjøveti samrådmed
vegeier.Plasseringav avkjørseler veiledendemensantall avkjørslerer bindende.

h.

Det skal leggestil rette for bruk av gatetrær ved opparbeidingav nye veger,gater og gangsykkelanlegg.Ved utvidelseog/eller ombyggingaveksisterendevegerskaldet leggestil
rette for at trerekker som må fjernes erstattes.

i.

Ved eventuellkonflikt med universellutforming, skaldet foretas en avveiningav
interesser.

§ 4.2.1.2 Dokumentasjonskrav
(§ 12-7 nr. 12)
a.

Detaljertetekniskeplaner for offentlige vegarealskalværegodkjent av rette
vegmyndighetfør anleggsstart.Planfor opparbeidelseav veg-og gangveganlegg
inkl.
riggplasserskalleggesved søknadom igangsettelse.Det skalredegjøresfor kvalitet,
materialbrukog beplantning.

2

FlereSVTog SVGformål har ikke påskrift ettersom feltene er små/ smale,og tekstenblir vanskelig
å lese.
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b.

Dersom tiltak endrer på støyutbredelse skal det utarbeides en støyrapport med eventuelle
støytiltak

§ 4.2.1.3 Om området/områdeneskalvære offentlige eller felles(§ 12-7 nr. 14)
a.

Følgendeområderskalværeoffentlige: Alle områdermerket med prefiks o_@

b.

Følgendeområderskalværefelles:alle områdermerket med prefiks f_@. Hvilke
eiendommereierfellesskapetomfatter er angitt i bestemmelserfor det enkelteformålet.

c.

Der eieform ikke er oppgitt er den privat/annen eier.

§ 4.2.2

Veg(SV)
Vegenemerket f_SVskalværefelles vegerfor følgendeeiendommerslik:
f_SV100,101 og 102: gnr. 22, bnr. 240, 606 (vertikalnivå1, under grunnen)
f_SV8: gnr. 22, bnr. 75 og 84
f_SV2:gnr. 22, bnr. 240, 606 (Oasen)

§ 4.2.3

Kjøreveg(SKV)
Kjørevegmerket f_SKV10skalvære fellesveg for gnr. 22, bnr. 240, 606 (Oasen)

§ 4.2.4

Torg(ST)
§ 4.2.4.1 o_ST1

a.

Torgetskaltjene som møteplassog opparbeidessom sammenhengende
byrom med gode
gangforbindelserinternt og mot tilgrensendeområder.Gjerderog sprangi dekket skalså
langt som mulig unngås.Bybaneholdeplass
skalknyttes til torget ved å integrere
ventearealeti et helhetligbyrom. Nødvendigmanøvreringsarealtil vareleveringog
syketransportskalinnpasses.Områdeneskali hovedsakvære bilfrie.

b.

Påeller i tilknytning til o_ST1skaldet samletetableresminimum 50 parkeringsplasser
for
sykkeli tilknytning til holdeplassfor Bybanen.Minimum 20 parkeringsplasser
skalvære
under tak. Det skaletableressykkelparkeringshus,
fortrinnsvisunder brokonstruksjonfor
bybanen.

c.

I o_ST1skaldet opparbeidestrerekke langsbybanestoppet/bybanetraseen.
§ 4.2.4.2 o_ST2

a.

Offentlig torg o_ST2skaletableresi forbindelsemed utbyggingavfelt BS3Oasenøst.
Løsningerog utforming skalframgåav detaljreguleringsplanfor BS3.

b.

Eksisterendevareleveringtil Oasengnr. 22, bnr. 240 over torg/gangarealkan, såframtdet
er dokumentertforsvarliggjennomtrafikksikkerhetsanalyse,
opprettholdesfor midlertidig
vareleveringmed kjøretøyopp til lastebil(L) fram til det foreliggerdetaljreguleringav
BS3/igangsettingstillatelse
for tiltak i BS3/ eksisterendevareleveringer flyttet.
Vareleveringenskalgjennomføresi tidspunkt på døgnethvor arealet er lite benyttet av
fotgjengerog syklister.Størrelse,plasseringog funksjonerpå torget avgjøresi
detaljreguleringsplan
§ 4.2.4.3 o_ST3lokk /gangbroover HjalmarBrantingsvei (vertikalnivå3)
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a.

Innenfor området kan det etablereslokk eller gangbroersom knytter utbyggingeni felt
BS9sammenmed bybaneholdeplass
og o_ST1.

b.

Løsningfor lokket skalinngåi detaljreguleringsplanfor BS9.

§ 4.2.5

Gatetun (SGT)
§ 4.2.5.1 o_SGT1

a.

o_SGT1skalopparbeidessom offentlig gatetun som del av adkomsttil og rundt Oasenfor
alle trafikantgrupper.Siktlinjerog trafikksikkerhetfor gåendeog syklendeskalivaretas.

b.

Gjennomkjøringog parkeringer ikke tillatt. Kjøringtil parkering,vareleveringog
renovasjonfor feltene BS1og BS2(Oasen),o_BAT2Fyllingsdalenkulturhus,BS5og BS6er
tillatt.

c.

Oppstilling,vareleveringog renovasjonskalskje innomhus,med unntak som framgårav
punkt e. Det tillates ikke ryggingmed lastebil(L)i offentlig gatetun.

d.

Det skal utarbeidesdetaljerte planer for området i samsvarmed bestemmelsene§3.3.

e.

Oppstillingfor varelevering/ renovasjonfor o_BAT2Fyllingsdalenkulturhus i o_SGT1kan
tillates etter nærmeredetaljeringav løsningfor adkomstog oppstillingi detaljregulering
for kulturhuset.Adkomstenskaldimensjoneresfor lastebil(L) men må kunnebrukesav
semi-trailer(ST)ved behov.Det tillates ikke ryggingmed lastebileller semi-trailer.

f.

Det skaletablerestrinnfri forbindelse/overgangfra o_SGT1til o_SV3
§ 4.2.5.2 o_SGT2

a.

o_SGT2skalopparbeidessom offentlig gatetun.Siktlinjerog trafikksikkerhetfor gående
og syklendeskalivaretas.

b.

Kjøringtil parkering,vareleveringog renovasjontil feltene BS5og BS6er tillatt.
Gjennomkjøringog parkeringer ikke tillatt.

c.

Det skal utarbeidesdetaljerte planer for området i samsvarmed bestemmelsene§3.3.

§ 4.2.6

Gang-og sykkelanlegg(SGS)
§ 4.2.6.1 Formåletomfatter gang-og sykkelanlegglangskjørevegog/eller i egentrase.
§ 4.2.6.2 o_SGS09langso_SKKFyllingsdalenterminal skalgis en markeringi dekket som
tydeliggjørsykkeltraséenog som er enkel å oppfatte for alle brukere av
området.

§ 4.2.7

Gangveg/gangareal/gågate
(SGG)
§ 4.2.7.1 SGG04skalopparbeidessom et adkomstområdemellom Oasensenter og
gangveii nord. Det skaletableresmøbleringfor opphold og beplantningav
området. Det tillates etablert overlys/ luftekanaltil underliggendevareadkomst.
Utforming av områderskalvære inviterendeog åpent for allmenheten.Det kan
etableresgjerde / rekkverki feltet i forbindelsemed sikringav tak / dekkeover
innkjøringtil vareleveringunder Oasenfelt BS1.Veiledendeterrenghøydeer
kote + 45,00moh.
§ 4.2.7.2 Det skalværekjørbar tilkomst for nødetatenefra FolkeBernadottesvei over
o_SGG05til holdeplassfor Bybanen.
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§ 4.2.7.3 I o_SGG06skaldet væretrappeforbindelsemellom o_ST1ved
bybaneholdeplassen
og o_SF22fortau langsHjalmarBrantingsvei.
§ 4.2.7.4 o_SGG18(Ørnahaugen)kan benyttessom kjøreatkomsttil eiendommene
bnr./gnr. 22/115, 22/48 og seksjon2 av eiendom22/455 (østredel) fram til
eiendommeneinngår i ny samletdetaljreguleringsplanfor fortetting av felt B1
og BS8.

§ 4.2.8

Sykkelanlegg(SS)
§ 4.2.8.1 Formåletomfatter separatsykkelanleggog/eller sykkelfeltlangsveg.

§ 4.2.9

Annen veggrunn–tekniske anlegg(SVT)
§ 4.2.9.1 Innenfor området kan det settesopp murer, trapper, gjerderog tekniske
installasjonerså lengekrav til sikt er oppfylt.

§ 4.2.10 Annen veggrunn–grøntareal (SVG)
§ 4.2.10.1 Områdetskalvære grønt, enten rehabilitert eller i form av ny beplantning.I
naturpregedeområder skalvegetasjonenså langt som mulig beståav stedegne
arter. For småområdersom har en tekniskfunksjon,kan hardt dekkemed høy
kvalitet benyttes.Innenfor SVGkan det oppføresmurer, sikkerhetsgjerder,
trapper/snarveger,anleggfor overvann,støyskjermerog tekniskeinstallasjoner
så lengekrav til sikt er oppfylt.
§ 4.2.10.2 Eksisterendegangvegforbindelser
skalreetableres/opprettholdesgjennom
o_SVGder de blir berørt ved utvidelseav veg,sykkelanleggog/eller
gangveg/fortau.
§ 4.2.10.3 Annenveggrunnlangsoffentlig veg skalvære grønnebelter og opparbeidesmed
trerekker der dette kan gjøresuten ulempefor krav til sikt og øvrigetekniske
forhold.
§ 4.2.10.4 Innenfor SVGi Ørnahaugenkan det etablerestrapper/snarvegereller lignende
som forbinder gangvegsystemet
som liggeri ulike høyderrundt området.
§ 4.2.10.5 Når etableringav ny veg,sykkelanleggog/eller gangveg/fortauer gjennomført
forutsettes areal avsatt som SVGog som det ikke er behovfor til vegformål
tilbakeført til tilstøtende byggeformåleller grønnstruktur.
§ 4.2.10.6 Hvisdetaljprosjekteringviser at det er satt av større arealenn nødvendigkan
overskytendearealinngåi tilliggendeformål når veganleggeter ferdig.
§ 4.2.11 Trasefor sporveg/forstadsbane(o_STS)
a.

Områdermerket o_STSer avsatt til spor for Bybaneni vertikalnivå2 (på bakken)og 3
(over bakken).Det kan oppføresnødvendigetekniskeinstallasjonerknyttet til drift av
Bybanen,herunderkjøreledningsmaster.

§ 4.2.12 Holdeplass/plattform (o_SH)
a.

Holdeplasserskal ha et helhetligfotgjengerarealsom tilfredsstiller krav til universell
utforming og som danneren sammenhengmellom holdeplassog omgivelsene.

b.

Påholdeplasseneskaldet etableresleskur.Plasseringav leskurkan justeresinnenfor
formålsgrensen(o_SH).Det kan etableresbenker,gjerderog tekniskeanleggnødvendig
for drift av banen.

§ 4.2.13 Annen banegrunn–tekniske anlegg(o_SBT)
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Innenfor o_SBTkan det oppføreskjøreledningsmaster,forstøtningsmurer,støyskjermer
og andre innretningerfor drift av Bybanen.Arealetskalgis en opparbeidingtilpasset
omgivelsene.
§ 4.2.14 Annen banegrunn–grøntareal (o_SBG)
a.

Områdetskalværegrønt, enten rehabilitert eller i form av ny beplantning.For små
områdersom har en tekniskfunksjon,kan hardt dekkemed høy kvalitet benyttes.
Innenfor o_SBGkan det oppføresmurer, tunnelportaler,sikkerhetsgjerder,
kjøreledningsmaster,forstøtningsmurer,støyskjermerog andre tekniskeinstallasjoner.
Størrearealskalgis en parkmessigopparbeidingtilpassetomgivelsene.

b.

I naturpregedeområderskalvegetasjonenså langt som mulig beståav stedegnearter.

c.

Innenfor o_SBGi Ørnahaugenkan det anleggessti/trapper som forbinder gang-og
sykkelanleggnedenforog ovenfor området. Når banetekniskekrav er ivaretatt, skal
resterendearealogsåkunnenyttes av tilstøtende eiendom,gnr.22bnr.48.

§ 4.2.15 Kollektivnett (o_SKO)
Områdeneer avsatttil kollektivfelt.
§ 4.2.16 Kollektivknutepunkt (o_SKK)
a.

o_SKKskalværekollektivterminalfor busserved Oasen.Påområdet kan det tilrettelegges
for kjørearealfor buss,bussholdeplasser,
servicebygg,reguleringsplasser,
ventearealmed
leskurog holdeplasserfor drosje.

b.

Terminalenskalutformes med en sentraløymed breddeog utforming som tillater at den
kan overbyggesmed annet formål.

c.

Kravetom tilretteleggingfor overbyggbarsentraløykan fravikesdersombreddenpå
terminalområdetreduseresmed min. 3 m inn mot o_SGS09.
Breddenpå 3 m skalda
overførestil torgformål og leggesfunksjonelttil o_ST1.

§ 4.2.17 Kollektivholdeplass(o_SKH)
a.

Områdermerket o_SKHer avsatt til ventearealved holdeplassfor buss/kollektivtrafikkog
skaltilfredsstille krav til universellutforming.

b.

o_SKH18i HjalmarBrantingsvei kan nyttes til drosjeholdeplass,"kyss-og-kjør"eller
busslomme.

§ 4.2.18 ParkeringOasensenter (SPA100–SPA106)
§ 4.2.18.1 Areal innenfor felt SPA100-106
som er etablert i kjelleretasjerinngår ikke i
beregningav grad av utnytting for Oasenfelt BS1-BS3.
§ 4.2.18.2 Felteneskalbenyttestil vareleveringog parkering.
§ 4.2.18.3 Innenfor formålet er det tillatt med sykkelparkering,vareleveringsløsninger,
renovasjonstekniskanlegg,nettstasjon,tekniskrom, lager,boder og funksjoner
som er nødvendigefor Oasensenter og boliger.
§ 4.2.18.4 Det skalværesikret tilkomst mellom parkeringsanleggene
på gnr./bnr. 22/240
og 22/606 i beggeplan.
§ 4.2.18.5 Parkeringi nivå U2 skalfungeresom sekundærflomvegfor Sælenvassdraget,
jf.
bestemmelserfor faresoneflom H320.Det tillates ikke etablert funksjonereller
fysiskehindringersom kan skadeeller hindre funksjonensom flomveg.
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§ 4.2.18.6 Mindre justeringermellom arealformålene,inklusivplasseringavinnkjøring
tunnel- og kulvertportaler,bådei vertikal- og horisontalnivå,tillates som del av
prosjektering/byggeteknisk
plan og ved gjennomføringav anlegget.
§ 4.2.18.7 SPA100- 101 Oasenskalvære arealfor parkeringfor gnr. 22, bnr. 240 og 606.
Adkomsttil SPA100tillates etablert gjennomSPA101.
§ 4.2.18.8 Konstruksjoneni SPA100skalta høydefor etableringav trær som kan bli opp til
en høydepå 4,0 meter i dekke/underbygningenfor o_ST1.Det skaletableres
mulighet for beplantingpå 3 ulike felt med 4 trær pr felt. Plasseringav trærne
skalframgåavutomhusplanfor o_ST1.

§ 4.2.19 Kombinerte formål kjøreveg/veg/fortau/sykkelanlegg(o_SKF)
Avkjørsel/kjørevegsom kryssergjennomgåendesykkelanlegg/sykkelfelt
med tilhørende
fortau og annenveggrunner merket kombinert formål o_SKF.Sykkelfelt/sykkelanlegg
skal
opparbeidesgjennomgående.Fortaumed tilhørendeannenveggrunnskalopparbeides
med nedsenketkantsteinmot o_SKF.
§ 4.2.20 Kombinert formål gangareal/parkeringsanlegg
(o_SKF100,
vertikalnivå 1)
I o_SKF100
kan det etablerestrappeadkomstfra underetasje/parkeringOasensenter på
kote +39,43til o_ST1på vertikalnivå2. Underkote +39,43kan det etableres
parkeringsanlegg.

§ 4.3

Grønnstruktur(§ 12-5 nr. 3) (o_GN,o_GT,o_GF1-o_GF6,o_GP1-o_GP6)

§ 4.3.1

Fellesbestemmelser
§ 4.3.1.1 Grønnstrukturskalværetilgjengeligfor allmennheten.Nye tiltak som ikke
fremmer naturmangfoldeller allmennbruk er ikke tillatt.
§ 4.3.1.2 Skjøtselog naturvennligtilretteleggingfor ferdsel,opplevelse,lek, fysiskaktivitet
og rekreasjoner tillatt der ikke annet framgårav bestemmelserfor det enkelte
formål.
§ 4.3.1.3 Eksisterendevegeri grønnstrukturkan driftes i samsvarmed vegensfunksjon.

§ 4.3.2

Naturområde(o_GN)
§ 4.3.2.1 I området o_GN1rundt Lynghaugtjørnatillates ikke nye inngrep.Det skallegges
stor vekt på å ta vare på eksisterendevegetasjonfor å sikre områdetsfrodige
karakter. Eksisterendestier tillates opprettholdt og vedlikeholdtfor å kanalisere
ferdseleni området.

§ 4.3.3

Turveg(o_GT)
§ 4.3.3.1 O_GTskalopparbeidessom snarvegmellom SmibergetborettslagA og o_SKV24
Ture Nermannsvei og inngåi detaljreguleringfor felt B3. Utforming, herunder
justeringav traseen,og krav til standardskalfastsettesi detaljregulering.

§ 4.3.4

Friområde(o_GF1-6)
§ 4.3.4.1 Innenfor områderavsatt som friområde skaleksisterendevegetasjonivaretasså
langt som mulig. Alminneligskjøtselog tilretteleggingi samsvarmed § 4.3.1
tillates.
§ 4.3.4.2 I o_GF5kan det etableresaktivitetsparkfor barn og unge.

Side27 av 40

Reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID4601_63860000

§ 4.3.5

Park (o_GP1-6)

§ 4.3.6

o_GP1Lynghaugparken
§ 4.3.6.1 Lynghaugparken
tillates tilrettelagt for ferdsel,uorganisertlek og opphold,
naturmangfoldog bekkeåpning.Eksisterendevegetasjonog særlig
kantvegetasjonlangsvannetog større trær skaltas vare på så langt som mulig.
Alminneligskjøtselog vedlikeholder tillatt.
§ 4.3.6.2 Innenfor formålet tillateseksisterendegangvegersom blir berørt av utvidelseav
DagHammarskjøldsvei omlagt og reetablert i nødvendiggrad.

§ 4.3.7

O_GP2ved Fyllingsdalenkirke
§ 4.3.7.1 Områdettillates tilrettelagt for ferdsel,uorganisertlek og opphold.Eksisterende
vegetasjonog særligstørre trær skaltas vare på så langt som mulig. Alminnelig
skjøtselog vedlikeholder tillatt. Ny turveg kan etablereslangsgrensetil
kirketomt o_BR.

§ 4.3.8

o_GP3rundt Orrtuvatnet
§ 4.3.8.1 Innenfor formålet tillates eksisterendegangvegersom blir berørt av utvidelseav
TorgnySegerstedtsvei lagt om i nødvendiggrad. Det tillates tilrettelagt for
ferdsel,uorganisertlek og opphold,naturmangfoldog bekkeåpning.
Eksisterendevegetasjonog særligkantvegetasjonlangsvannet og større trær
skaltas vare på så langt som mulig. Alminneligskjøtselog vedlikeholder tillatt.

§ 4.3.9

O_GP4-o_GP5
nord for Oasen
§ 4.3.9.1 Områdeneavsatt til park skalopparbeidesog tilretteleggessom våtmarkspark.
Ved tilretteleggingskaldet tas hensyntil dagensbruk. Parkenekan benyttestil
bl.a. opphold,lek, fordrøyningog infiltrasjon.

§ 4.3.10 O_GP6ved gjenåpnetdel av Løvåsbekken
§ 4.3.10.1 Områdettillates tilrettelagt for ferdsel,uorganisertlek og opphold. Eksisterende
vegetasjonog særligstørre trær og kantvegetasjonlangsLøvåsbekkenskaltas
vare på.
§ 4.3.10.2 Det skalsikrestilkomst for alminneligskjøtselog vedlikeholdav o_VKA4
Løvåsbekken.

§ 4.4

Bruk og vern av sjø og vassdragmed tilhørende strandsone(§ 12-5 nr. 6)

§ 4.5

Kombinert naturområde/ friluftsområde i sjø og vassdragmed tilhørende
strandsone(o_VKA1-o_VKA_6)
§ 4.5.1.1 O_VKA1Lynghaugtjørnetog o_VKA2Orrtuvatnet skalholdesfri for inngrep.
Flomreduserendetiltak som bekkeåpningtillates. Det kan tillates enkle
tilretteleggingstiltakfor tilkomst til vannet,herunderbrygge.
§ 4.5.1.2 O_VKA3og o_VKA4Løvåsbekkens
bekkeløpskalholdesåpent og kantvegetasjon
skalivaretas,jf. bestemmelsesområder
H540_1ogH540_2.
§ 4.5.1.3 O_VKA5tillates opparbeidetog restaurert i samsvarmed bestemmelserfor
bekkeåpningi §6.1.2.
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§ 4.5.1.4 O_VKA6Sælebekkens
bekkeløpskalholdesåpent og kantvegetasjonskal
ivaretas.

§5

Bestemmelsertil hensynssoner(§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

§ 5.1

Sikrings-,støy- og faresoner(§ 11-8 a) (soneH140,H190_1-H190_2,H320_1H320_6)

§ 5.1.1

Frisikt (H140)
I frisiktsonerskaldet værefritt for sikthindringerhøyereenn 0,5 m over tilstøtende
vegers/avkjørslersnivå. Forutsattat krav til sikkerhetssoneer ivaretatt kan enkeltstående
trær, stolper og lignendestå i frisiktsonene.

§ 5.1.2

Andre sikringssoner(H190)
Minimum 500 m2 av arealet innenfor hensynssonenskalværetilgjengeligsom
redningsarealfor Bybanen.Vegerkan regnesmed i arealet.Redningsarealetskalikke ha
beplantningog møbleringsom hindrer tilkomst for utrykningskjøretøy.

§ 5.1.3

Faresoneflom (H320)
§ 5.1.3.1 Innenfor faresonenskalSælenvassdragets
flomvegerivaretasi samsvarmed
VAO-rammeplan.
§ 5.1.3.2 Ved detaljregulering/søknad om tiltak innenfor sonenskaldet gjennomføresen
detaljertutredning av flomfare og nødvendigetiltak mot flom. Utredningenskal
dokumentereat flomvegerer ivaretatt og at planen/tiltaket ikke vil påvirke
områderoppstrømsog nedstrømsnegativt.
§ 5.1.3.3 Årlig sannsynlighet1/200 (200-årsflom)inkludert klimapåslagskalleggestil
grunn for fastsettingav flomsikkertnivå. Ved fastsettingav flomsikkertnivå skal
det leggestil en sikkerhetsmarginfor vannstigningpå 30 cm.
§ 5.1.3.4 Sentraleeksisterendebyggoganleggsom bl.a. Oasen,Løvåsoppveksttunog
Bybanenliggerinnenfor faresonen.Ved ombygging/endringaveksisterende
bebyggelseskaltiltak utføresslik at skadepotensialetikkeøker.
§ 5.1.3.5 Garasjeanlegg,
parkeringskjellerog adkomstvegerkan plassereslavereenn
flomsikkertnivå under følgendeforutsetninger:
-
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§ 5.2

Særligehensyntil landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskapeller bevaringav
naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c) (soneH540_1-H540_3,H560,H570_1H570_9)

§ 5.2.1

Hensyngrønnstruktur (H540)
§ 5.2.1.1 Innenfor soneH540_1skalLøvåsbekkens
bekkeløpogkantvegetasjonhensyntas
både under bybaneutbyggingenog ved detaljreguleringav ny skole.Det skaltas
hensyntil kvaliteter i og ved bekkeløp.Ved eventuelleendringeri bekkeløpet
skaldet utformes parkmessig,på en måte som ivaretar natur- og
friluftskvaliteter i vassdragetmed vekt på naturligebunnforholdog
kantvegetasjon,kurver og variasjon,samt vurderingerav flom og erosjon.
§ 5.2.1.2 SoneH540_2og H540_3omfatter gjenåpnetdel av Løvåsbekkenbekkeløpog
Sælebekkens
bekkeløp.Natur- og friluftskvaliteter i vassdragetmed naturlige
bunnforhold og kantvegetasjon,kurver og variasjon,samt gjennomførteflom og
erosjonstiltakskalivaretas.

§ 5.2.2

Bevaringnaturmiljø (H560)
§ 5.2.2.1 Innenfor soneH560skalnaturtypen rik sumpskogved Orrtuvanneti
Sælenvassdraget
ivaretas.Grøftingog dreneringtillates ikke. Flomreduserende
tiltak og vedlikeholdog ferdsel på eksisterendegangvegerkan tillates så lenge
forannevntehensyner ivaretatt.
§ 5.2.2.2 Tiltak for skjøtselog restaureringav naturtypen,herunderbekjempingav
fremmedeskadeligearter, kan tillates. Tiltaksplanfor bekjempingav fremmede,
skadeligearter skalutarbeidesavbiologiskkompetanse.

§ 5.2.3

Bevaringkulturmiljø (H570)
§ 5.2.3.1 H570_1KårbygningenNebbevegen3
Ved vedlikeholdog utbedringerpå eksisterendebygningerskalfasadeuttrykk,materialitet
og konstruksjonbevares.Fasadeelementersom vinduer, dører, listverk,taktekking,
fasadebekledningog overflatebehandlingskalbevares.Eldreopprinneligebygningsdeler
skalsøkesbevart i sin sammenheng.Ved nødvendigutskifting brukessammetype
materialersom originalt.
§ 5.2.3.2 H570_2Nebbestølenborettslagog Minken borettslag
Ved endringav eksisterendebygningereller etableringav nybyggskal den saksete
bygningsstrukturenopprettholdes.Eksisterendeblokkbebyggelses
fasaderskalivaretas
ved søknadom tiltak, når det gjelder form, materialitet og uttrykk.
§ 5.2.3.3 H570_3Fyllingsdalenkirke

a.

Fyllingsdalenkirke med klokketårner en listeført kirke av nasjonalverdi. Ved vedlikehold
og utbedringerskalfasadeuttrykkog konstruksjonbevares.Fasadeelementer
som
vinduer,dører, kledning,taktekking,samt overflatebehandlingskalså langt som mulig
bevaresi sin opprinneligetilstand. Ved nødvendigutskifting brukessammetype
materialersom originalt.

b.

Alle tiltak skalforeleggeskulturminnemyndigheten,jf. rundskrivT-3/2000
(kirkerundskrivet).
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c.

All byggingnærmerekirken enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven§ 21 femte ledd uten
tillatelse fra biskopen.

d.

Ved all planleggingav tiltak i hensynssonenskaldet tas hensyntil kirkensplasseringog
virkningi landskapet.Alle sakersom angårkirker, skalbehandlesav kirkelig myndighet
etter kirkeloven.Sakersom medførerinngrepi den listeførte kirken, skalbehandlesav
Riksantikvaren.Sakersom angåromgivelsenetil den listeførte kirken, skalsendes
fylkeskommunenfor rådgivning.
§ 5.2.3.4 H570_4NedreKrohnegården10
Ved vedlikeholdog utbedringerpå eksisterendebygningerskalfasadeuttrykk,materialitet
og konstruksjonbevares.Fasadeelementersom vinduer, dører, listverk,taktekking,
fasadebekledningog overflatebehandlingskalbevares.Eldreopprinneligebygningsdeler
skalsøkesbevart i sin sammenheng.Ved nødvendigutskifting brukessammetype
materialersom originalt.
§ 5.2.3.5 H570_5Fyllingsdalensungdomshus,HjalmarBrantingsvei14

a.

Hensynssonen
angir utstrekningav område som funksjonelthengersammenmed det
verneverdigeungdomshusetog hvor tiltak skaltilpassesegdette i samrådmed
Byantikvaren.

b.

Ved vedlikeholdog utbedringerpå eksisterendebygningerskalfasadeuttrykk,materialitet
og konstruksjonbevares.Fasadeelementersom vinduer, dører, listverk,taktekking,
fasadebekledningog overflatebehandlingskalbevares.Eldreopprinneligebygningsdeler
skalsøkesbevart i sin sammenheng.Ved nødvendigutskifting brukessammetype
materialersom originalt.
§ 5.2.3.6 H570_6og H570_7Sælenleir
Krigsminnerinnenfor området skalbevares.Bevaringenomfatter ikke vegerog bygninger.
§ 5.2.3.7 H570_8TorgnySegerstedtsvei 29-33
Småhusstrukturenog forholdet mellom hus og hageskalivaretas.Nybygg/fortettingkan
tillates så lengesmåhusstrukturenog forholdet mellom hus og hageer ivaretatt gjennom
detaljregulering.

§ 5.2.3.8 H570_9Smibergetbrl. A
Ved endringav eksisterendebygningereller etableringav nybyggskalforholdet mellom
bebyggelseog naturlig terreng (fellesarealet)opprettholdesog ivaretas.Eksisterende
blokkbebyggelses
modernistiskefasadeuttrykk,skalbevaresog ivaretas,når det gjelder
form, materialitet og uttrykk.

§ 5.3

Kravom felles planlegging(§ 11-8 e) (soneBS3,BAT2,B3/o_GT1/o_GF5,B2)

§ 5.3.1

BS3med omkringliggendegangarealer/torg

§ 5.3.2

BAT2med omkringliggendeareal(plangrensedetaljregulering)

§ 5.3.3

B3,o_GT1,o_GF5

§ 5.3.4

B2
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§ 5.4

Sonehvor gjeldendedetaljreguleringsplanfortsatt skal gjelde (H910)

§ 5.4.1

Innenfor hensynssonenH910_11440100skaldetaljreguleringsplanfor FyllingsdalenGnr
23 Bnr 2, NedreKrohnegården19, planID11440100,fortsatt gjelde.

§ 5.4.2

Innenfor hensynssonenH910_61270000skaldetaljreguleringsplanfor Fyllingsdalen.Gnr
22 Bnr 579, 593 Mfl., HjalmarBrantingsVei, planID61270000,fortsatt gjelde.

§ 5.4.3

Innenfor hensynssonenH910_11430200skaldetaljreguleringfor Fyllingsdalen.Gnr 22
Bnr 8, Gartnermarken,planID11430200,med påfølgendemindre reguleringsendringer
med planID11430201,11430203og 11430204fortsatt gjelde.

§6

Bestemmelsertil bestemmelsesområder

§ 6.1

Bestemmelsertil bestemmelsesområdemed vilkår for bruk av arealer, bygninger
og anlegg(område #11-15,#20-25,#30-31,#40-42)

§ 6.1.1

Gangforbindelser(#11-15)
§ 6.1.1.1 Innenfor områdeneskaldet etableresgangforbindelseri forbindelsemed
detaljreguleringog/eller gjennomføringav tiltak i området.
§ 6.1.1.2 I området merket #11 skaldet etableresny gangforbindelsemellom o_SGG20og
o_SGG22gjennomo_GP4.
§ 6.1.1.3 I områdemerket #14 skaleksisterendesti/gangforbindelsefra Ørnahaugentil
Løvåstjernaog Barliveienopprettholdes.
§ 6.1.1.4 I områdemerket #12 skaldet etableresny gangforbindelsemed minimums
bredde 3,0 fra HjalmarBrantingsvei fram til turveg langsøstsidenav
Orrtuvatnet.
§ 6.1.1.5 I områdemerket #13 skaldet etableresgangforbindelsemellom #12 og
gangvegeri plan for gnr. 22 bnr. 8, Gartnermarken,PlanID11430203.
§ 6.1.1.6 Innenfor bestemmelsesområdet
merket #15 skaldet etableresen innvendig
gangpassasje
i Oasensplan 1 fra inngangtil sentret i sør (mot Bybanestoppet)til
inngangi nord (mot felt SGG).Oasenskalopparbeidesmed aktive fasadermot
gangpassasjen,
som skalvære allment tilgjengelighele døgnet.Denåpne
gangpassasjen
skalminst være 4 meter bred. Gangpassasjen
skalha minst 3,5
meter fri høyde.I eksisterendebyggkan fri høydeværeminimum 2,8 m på
strekningerder dette er nødvendigav hensyntil eksisterendekonstruksjonerog
kommunikasjonsareal..
Strekningenemed fri høydeunder 3,5 meter skal
maksimalutgjøre 50 % av hele gangpassasjen.
Utover dette visesdet til
formingsveilederkapittel 4 for utforming av gangpassasjen.

§ 6.1.2

Bekkeåpning(#20-25)
§ 6.1.2.1 Områdenemerket #20-28er avsatttil gjenåpningav vassdragsom kan bidra til å
restaurerevassdragog bedre overvannshåndteringi området.
§ 6.1.2.2 I områdenetillates ingen tiltak som kan væretil hinder for framtidig gjenåpning
av bekk.
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§ 6.1.2.3 Ved detaljregulering/ søknadom tiltak innenfor sonenskaldet gjennomføresen
detaljert utredning av mulighetenefor gjenåpningog restaureringsom
inkluderer vurderingav hvordanplanen/tiltaket vil påvirkeområderoppstrøms
og nedstrøms.Dersomgjenåpningog restaureringikke lar seggjøre skaldet
begrunnes.Gjenåpningav vassdragskalgjennomføressom en del av
detajreguleringsplanene
/ tiltakene dersomdette er praktiskog økonomisk
gjennomførbart.

§ 6.1.3

Bebyggelseover arkade (#30-31)
§ 6.1.3.1 Innenfor områdemerket #30 tillates det bebyggelseover arkade.Byggkan
etablerespå søylersom står i o_ST1.Åpenpassasjemellom bygningenssøylerog
senteretsfasadeskalværeminimum 3 meter. Fri høydei arkadeunder utkraging
for byggA1, A2, A3 og B skalværeminst 3,5 meter over dekkei o_ST1.
Eksisterendetakfasadeinngår i himling i indre del av arkade.Eksisterendedel av
søylersom står innenfor o_ST1kan bestå.
§ 6.1.3.2 Innenfor områdemerket #31 tillates det bebyggelseover arkader.Byggkan
etablerespå søylersom står i o_ST1.Fri høydei arkadeunder utkragingskal
være minst 7,0 meter over dekkei o_ST1.
§ 6.1.3.3 Søylerskalutformes med mest mulig åpenhetmellom offentlig byrom o_ST1og
fasadei 1.etasjeav BS1med tanke på lysåpning,avstand,bredde,dybdeog
materialbruketc.

§ 6.1.4

Andre vilkår (#40-42)
§ 6.1.4.1 Innenfor bestemmelsesområde
#40 ved Ørnahaugenskalarealet gis en
utforming som ivaretar innsatsbehovved brann- og redningsoperasjonerknyttet
til bybanetunnelenmellom Oasenog Spelhaugen.Redningspersonell
skalsikres
tilkomst over området fra tilgrensendeoffentlig veg,gang-og sykkelvegog frem
til tunnelmunning.
§ 6.1.4.2 #42 Bro over FolkeBernadottesvei: Innenfor bestemmelsesområdetkan det
foretas justeringav brokonstruksjonog samferdselsformåli vertikalnivå2, alt
etter hvor mye broen senkes.Endeligutforming skal skjesom del av
prosjekteringenog gjennomføressom byggesøknad,der samletkonstruksjonog
arealbrukinnenfor bestemmelsesområdet
fastsettes.I endeligutforming skal
det leggessærligvekt på visuellekvaliteter som byggeroppunderhelhetlige
planer for byutviklingeni området.
§ 6.1.4.3 #41 Lokkover Hjalmarbrantingsveg(o_ST300i vn3)

§ 6.2

Bestemmelsertil midlertidig bygge-og anleggsområder(område #50-53)

§ 6.2.1

Bestemmelsertil midlertidig bygge-og anleggsområderfor bybane til Spelhaugen(#50 #52)
§ 6.2.1.1 Bestemmelsesområde
#50- #52 kan benyttestil tiltak som er nødvendigefor å
gjennomførebybanetil Spelhaugenmed tilhørendeveganlegg,herunder
midlertidige omkjøringsveger,anleggsområder,tiltak for støyskjerming,
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riggplass,anleggsveger,lagerplassfor bygningsmateriell,midlertidig
massedeponering,
maskinerog brakker.
§ 6.2.1.2 Når anleggsarbeideter avsluttet skalområdeneførestilbake til underliggende
arealbruksformål.I område#52 skaldet ved anleggsluttopparbeidesturveg
gjennomområdet som gir forbindelsemellom Krokatjønnvegenog turveg til
Løvåstjørna.
§ 6.2.1.3 Eksisterendefotgjengertraséer,sykkelveger,veger,publikumsbetjeningog
vareleveringi områderavsatttil midlertidig rigg- og anleggsområdeskal
opprettholdeseller sikresen trygg og nødvendiglyssattomlegginggjennomhele
anleggsperioden.Traséerog snarvegerbrukt som skolevegskalgis en særlig
attraktiv og trygg omlegging.Traséfor sykkeltrafikkskalha fast dekkeuten høye
kanter.
§ 6.2.1.4 Avrenningmed innhold av finpartikler og annenforurensningskali anleggsfasen
håndteresmed sedimentasjonsbasseng
innenfor anleggsområdeteller andre
tiltak slik at ikke finpartikler slippesut i vassdrag.Tiltak skaliverksettesi samråd
med biologiskkompetanse.
§ 6.2.1.5 Bestemmelsesområde
«Midlertidig bygge-og anleggsområde»#50 og #53 skal
gjelde frem til ett år etter at bybaneanleggeter åpnet for ordinær drift.
§ 6.2.2

Bestemmelsertil midlertidig bygge-og anleggsområder#53
§ 6.2.2.1 Bestemmelsesområde
# 53 kan benyttestil midlertidig bygge-og
anleggsområde.Ved avslutningav bruken skalarealetopparbeidessom
våtmarkspark.Søknadom igangsettingav rigg- og anleggsområdeskal
inneholde:
Beskrivelseav terrengbearbeiding
Planfor håndteringav overvannog flom i anleggs-og driftsfase
Planfor opparbeidingav våtmarksparkved avsluttet midlertidig bruk.
§ 6.2.2.2 I bygge-og anleggsperiodenskalområdenetil enhvertid væreforsvarligsikret
og ikke medførefare for beboere,brukere og omgivelseri og ved planområdet.
Inngrepskalbegrensesi størst mulig grad. Områdenekan bare benyttessom
rigg og anleggsområdeså lengedet pågåranleggsarbeidi området
§ 6.2.2.3 Areal til midlertidig byggeog anleggsområdeer gyldigtil 10 år etter vedtak av
områdereguleringeller til det foreliggerdetaljreguleringsplanfor området. Ved
ferdigstillingav anleggetskaldet gis tilbakemeldingtil planmyndighetenom at
midlertidig byggeog anleggsområdekan fjernes fra plankartet.
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§7

Rekkefølgebestemmelser
(§ 12-7 nr. 10)

§ 7.1

Opparbeidingav offentlige torg, gatetun og grønnstruktur (felt o_ST1,o_ST2,
o_ST3,o_SGT1,o_SGT2,o_GT,o_GF4,o_GF5)
Førdet kan gis rammetillatelsefor nye tiltak etter pbl § 20-1 bokstava og d, eller før
bebyggelsetas i bruk, skaloffentlige torg, gatetun og grønnstrukturværeopparbeidet
eller sikret opparbeideti samsvarmed tabellen/ matrisenunder. For noen felt skal
rekkefølgekravavklaresgjennomdetaljreguleringi samsvarmed tabellen under (R).
Forklaringtil tabell/matrise:

F
S

Ferdigopparbeidet
Sikretgjennomført

R

Vurderessærskiltved
detaljregulering

Førbebyggelsetas i bruk
Minimum sikret opparbeidelse,eller helt eller
delvisopparbeidetfør det kan gis
igangsettingstillatelsetil ny bebyggelseeller
utvidelseav eksisterendebruk
Rekkefølgekrav
avklaresgjennom
detaljreguleringsplan

§ 7.1.1.1 Matrise for offentlige torg, gatetun og grøntområder:
O O O O O O O
Område/ O
_
_
_
_
_
_
_
_
S
S
S
S
G G
T
T
T
G S
G G
felt
T
F
F
1
2
3
T
T
4
5
1
2
B3
BFS2
BS1
BS2
BS3
BS5
BS6
BS7
BS9
o_BAT2
o_SKK
3
o_STS1

§ 7.1.2

F

R
R

S

S
S
F
R
R
R

S
S
S
S

F
F

F
R

Opparbeidingav offentlig sykkelanlegg
Førdet kan gis rammetillatelsefor nye tiltak etter pbl § 20-1 bokstava og d, skalfølgende
offentlige sykkelanleggvære sikret opparbeidet:
Sykkelanlegg
med tilhørendefortau og annenveggrunnlangsFolkeBernadottes
vei, DagHammarskjøldsvei, HjalmarBrantingsvei og Krokatjønnveienog Torgny
Segerstedtsvei
Tilretteleggingstiltakfor sykkelnetti Nebbeveien,Nebbestølenog Nedre
Krohnegården.

3

Kraveter knyttet til Bybanenbyggetrinn3, Oasen–Spelhaugen.
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§ 7.1.3

Opparbeidingav øvrige veger,gater og gang-/sykkeltiltak(felt B1, B2, BBB10,BS1,BS2,
BS3,BS4,BS5,BS6,BS7,BS8,o_BAT1,o_BAT2,o_BU3,Bybanen)
§ 7.1.3.1 Fellesbestemmelserfor rekkefølgekravtil øvrigeveger,gater og gang/sykkeltiltak
Førdet kan gis rammetillatelsefor nye tiltak etter pbl § 20-1 bokstava og d, skaloffentlige
samferdselstiltaksom veger,gater, torg, sykkelveger,gangvegerog g/s-vegervære
opparbeideteller sikret opparbeideti samsvarmed tabellene/ matriseneunder.
Kravom opparbeidingav offentlige samferdselstiltakgjelder ogsåfor tilhørendefortau,
sykkelfelt/anlegg,gangveg/gangareal,
annenveggrunn,grøntareal/vegetasjon/trerekker,
overvannstiltaksamt godekoblinger/overgangertil eksisterendeferdselsårerog blågrønn
struktur som er nødvendigfor å ivareta helheteniht. områdereguleringensbestemmelser.
Forklaringtil tabell/matrise:

F
S

Ferdigopparbeidet
Sikretgjennomført

R

Vurderessærskiltved
detaljregulering
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§ 7.1.3.2 Matrise for vegerog gater med tilhørendeanlegg:
O
_
S
V
1

Område/
felt

B1
B2
BBB10
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
o_BAT2
O_BU3
Bybanen4

O
_
S
K
V
0
6

O
_
S
K
V
0
7

O
_
S
K
V
1
3

O
_
S
K
V
1
4

O
_
S
K
V
1
5

O
_
S
K
V
2
5

o
_
S
K
V
2
6

S
F

F F
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
F
F

F

§ 7.1.3.3 Matrise for gangareal,gang-og sykkelveger(fortau/gs-anlegginngår i
«tilhørendeanlegg»for vegerover):
O_SGS01-33,
O_SGG01-31,
o_SGG301-302
O
_
S
G
G
0
3

Område/
felt

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
o_BAT1
o_BAT2
BBB22
Bybanen7

S
G
G
0
4

O
_
S
G
G
0
5

o
_
S
G
G
2
0

o
_
S
G
G
2
1

O
_
S
G
G
2
2

o
_
S
G
S
0
9

F
F
R

O
_
S
G
S
2
7

O
_
S
G
S
0
1

O
_
S
G
G
1
5

O
_
S
G
G
1
6

O
_
S
G
G
1
7

S
S

O
_
S
G
G
1
8

O
_
S
G
G
3
0
1

O
_
S
G
G
3
0
2

R

R
R
R
R

R

R
R

R
R

R

R
R

R
R5

R
R

R
F6

R

R
R

R

R
F

F

F

4

Rekkefølgekravet
gjelderBybanenmed tilhørendeanlegglangsOasen.

5

Kravetgjeldero_SGS09
sør og vest for BS7,fram til overgansfeltøst for rundkjøringi o_SKV06.

6

Kravettil ferdig opparbeidelseav o_SGS09
gjelderfra HjalmarBrantingsvei i sør til overgangsfelt
over o_SKV06.
7

Rekkefølgekravet
gjelderBybanenmed tilhørende anlegglangsOasen.
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§ 7.1.4

VAO-rammeplan
Førdet kan gis rammetillatelsefor det enkelte felt/tiltak i planenskaldet foreligge
godkjentVAO-rammeplaninkl. flomvurderingog ev. tiltak mot flom og flomskade,jf.
felles bestemmelser§§ 2.5 og 2.8 og § 6.1.2.

§ 7.1.5

Planfor gjennomføring
Til rammesøknadskaldet medfølgeen plan for gjennomføringav tiltaket. Planenskal
redegjørefor hvordanhensyni områdeplanensbestemmelserskalivaretas
anleggsgjennomføringen,
herunderforurensning,ferdsel,trafikkavviklingog
trafikksikkerhetfor alle trafikantgrupper.Tidsperspektivog eventuellfasedelingeller
etappevisutbyggingskaltydeliggjøres.

§ 7.2

Førigangsettingstillatelse
Detaljertetekniskeplaner for offentlige samferdselsareal
skalværegodkjentav rette
vegmyndighetfør anleggsstart.Planfor opparbeidelseav veg-og gangveganlegg
inkl.
riggplasserskalleggesved søknadom igangsettelse.Det skalredegjøresfor kvalitet,
materialbrukog beplantning.
For arbeidermed omlegging/ utvidelseav eksisterendevegermed sykkelvegog
gangveger/fortausom berører eksisterendeturveger,skalkoblingertil og omleggingav
turveger som blir berørt inngåi samletplan for anleggetog være sikret gjennomførtfør
arbeidet kan starte opp.

§ 7.3

Førbebyggelseog anleggtas i bruk

§ 7.3.1

Fellesuteoppholdsareal
Førdet kan gis midlertidig brukstillatelsefor nye boligenheterinnenfor det enkeltefelt i
planområdetskaldet dokumenterestilgangtil ferdig opparbeidetuteoppholdsarealmed
tilfredsstillendestøyforholdog iht. godkjentelandskapsplanerog tekniskeplaner.

§ 7.3.2

Felt BS1
Førny bebyggelsei byggA1-A3,B eller C tas i bruk skaleksisterendevareleveringtil Oasen
vest,gnr. 22, bnr. 240 fra HjalmarBrantingsvei være relokalisertog etablert under bakken
eller under bygning.
Førny bebyggelsei bygningD eller E eller F tas i bruk skalbebyggelsensfasademot
innvendiggangpassasje
i bestemmelsesområde
#15 være opparbeidet.
Førny bebyggelsei bygningD eller E eller F tas i bruk skalinnvendiggangpassasje
i #15
væreåpnet for ferdsel hele døgnet.Passasjenkan stengesmidlertidig i forbindelsemed
oppføringav bebyggelsen.
Når den sisteav de tre bygningeneD eller E eller F tas i bruk skalhele den innvendige
gangpassasjen
i #15 være ferdig opparbeidet.
Førny bebyggelsei bygningF tas i bruk skaldet væreetablert trinnfri forbindelsepå
o_SGT1som binder sammeno_SGT1og o_SV3.
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§ 7.3.3

Bybanenfra Oasentil Spelhaugen
Vareleveringtil Oasenvest,gnr. 22, bnr. 240: Føreksisterendeinnkjøringtil 22/240
(Oasen)fra HjalmarBrantingsvei til vareleveringog parkeringkan stenges,skalny
tilkomst til vareleveringværetilgjengeligfra HjalmarBrantingsvei. Kravetbortfaller
dersomdet etableresny vareleveringannet sted i BS1.

§ 7.4

Rekkefølgei tid (felt B1, BBB10,BS8)
Førdet kan gis igangsettingstillatelsefor søknadspliktigetiltak i felt B1,BBB10og BS8må
kryssmellom o_SKV26og fv. 540 FolkeBernadottesvei være ferdig opparbeidet.
Felt o_BU3ny skolekan ikke byggesut før Bybanentil Spelhaugener ferdigstilt.

§ 7.5

Utbyggingsavtale
Rekkefølgekrav
der tiltak må væregjennomført/ opparbeideteller sikret gjennomført/
opparbeidet,ansesoppfylt for det aktuelletiltaket dersomutbygger/ grunneierhar
inngått avtalemed Bergenkommuneom gjennomføringav tiltaket.
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§8

Dokumentersom gis juridisk virkning gjennom henvisningi
bestemmelsene
1.
2.
3.
4.
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