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PLANENS INTENSJON 

 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde 

med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuelle 

utvidelser av universitetets bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende 

funksjoner.  

Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.  

 

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning 

Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres 

gjennom campus og bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.  

 

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder 

innenfor planen. 

§ 1. Felles bestemmelser 

§ 1.1 Reguleringsformål 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

Arealformål, jf. pbl § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg, herunder arealer for  

 

Boligbebyggelse-frittliggende 

småhusbebyggelse 

BFS 

Boligbebyggelse-konsentrert 

småhusbebyggelse 

BKS1, BKS2, 

Offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 
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Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

BKB1, BKB2, BKB4 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Bolig/kontor/tjenesteyting 

BKB3 

Bolig/tjenesteyting  BKB5 

 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for  

Veg  SV1, SV2, SV3, SV4 

Kjøreveg  SKV1, SKV2, SKV3 

Fortau  SF1, SF2, SF3, SF4 

Gang- sykkelveg SGS1, SGS2, SGS3 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT  

Annen veggrunn – grøntareal SVG1, SVG2 

Kollektivholdeplass SKH1, SKH2 

Holdeplass SH 

 

3. Grønnstruktur, herunder areal for  

Blå/grønnstruktur G1, G2 

Turdrag GTD1, GTD2 

Turveg GT1, GT2 

Friområde GF1 

 

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder 

områder for  

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for  

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 

 

Hensynssoner, jf. pbl § 12-6: 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 

Ras- og skredfare H310 

Flomfare H320_1 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730 

 

Bestemmelsesområder,  pbl § 12-7: 

Torg #1 

§ 1.2. Eierform 
 

For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 

formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål  

f_ = fellesareal for flere eiendommer 

 

På små formålsflater for samferdselsanlegg er tekst utelatt på plankartet av praktiske grunner. 

Eierform for vegers sidearealer som fortau, gang-/sykkelveg og annen veggrunn skal følge 

vegens eierform også der det av praktiske årsaker er utelatt teksting. 

Deltakere i felles areal er angitt under bestemmelsen til det aktuelle arealformålet. 
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§ 1.3 Rekkefølgebestemmelser 

 

1. Før rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis for tiltak i BKB4 skal fortau (SF4) og veg (SKV1) være ferdig 

opparbeidet. 

 

2.  Før igangsettingstillatelse 

Bygg og anlegg som ligger innenfor område avsatt til ras- og skredfare H310 

Ved tiltak på eksisterende bygg eller nye anlegg innenfor fareområdet området må de 

geotekniske forholdene dokumenters og eventuelle avbøtende tiltak gjennomført. 

 

Sanering av avkjørsler 

Før arbeid igangsettes i område BKB1og BKB4 skal avkjørsel mot Osloveien stenges. 

 

3. Før brukstillatelse 

Støy 

I felt hvor avbøtende tiltak mot støy er nødvendig skal støytiltakene være ferdigstilt før 

midlertidig brukstillatelse gis. 

 

Trafikkvurderinger 

Ved utvikling av BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 skal det utarbeides en trafikkvurdering og 

eventuelle tiltak være gjennomført før brukstillatelse gis. Alle eiendommer skal sikres 

adkomst. 

§ 1.4 Universell utforming 

Universell utforming skal legges til grunn for utforming av tiltak innen planområdet. Ved 

søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for eventuelle behov for tilpasninger, også 

utenfor det aktuelle tiltaket eller eiendommen, som er nødvendig for å oppnå gode 

sammenhenger mellom tiltaket og det øvrige fysiske miljøet.  

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

§ 2.1 Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

1. Støy 

Miljøverndepartementets skriv, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter og 

retningslinjer gjøres gjeldende for byggeområder innenfor planen. Ny støyømfintlig 

bebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer skal sikres støyforhold i tråd med 

grenseverdiene i tabell 3 i retningslinjen T-1442. 

Til grunn for eventuelle avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal 

ligge ved søknad om tillatelse. 

2. Vannbåren varme 

All ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for vannbåren varme. 

3. Skilt og reklame 

Plassering og utforming av skilt og reklame skal dokumenteres ved tegninger som følger 

søknad om tillatelse til tiltak.  

Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, gesimser og takutstikk. 
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4. Parkering 

Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene, med unntak og presiseringer som 

gjelder studentboliger slik det fremgår av § 2.3 og § 2.6. 

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke medregnes ved 

beregning av grad av utnyttelse. 

5. Utomhusplan 

Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 

Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte kotesatt detaljplassering av 

bebyggelse, uteplasser, parkeringsplasser, veier og vise terrengendringer samt 

vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 

 

Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper. 

Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke 

bestå av smale striper. 

 

6. Uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal er MUA    25 m2 pr boenhet.  

Ved etablering av studentboliger settes det ikke minimumskrav til MUA. Areal som er avsatt 

til uteopphold skal fremgå i utomhusplan. 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 25%. 

 

Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå. Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen.  

 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2) 

1. Formål 

Områdene BKS1, BKS2 skal nyttes til boligbebyggelse i form av frittliggende småhus 

(eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre- og firemannsbolig, 

kjedehus, rekkehus, atriumhus). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 35 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
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§ 2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) 

1. Formål 

Område BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt 

forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne virksomheten.  

Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, kantinevirksomhet med 

mer, samt studentboliger kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også internveier og plasser. Se også krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m2-BRA) og skal være maksimalt 20 000 m2 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Deler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder inntil 22 meter over gjennomsnittlig 

terrengnivå. Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre mer en 25 % av det totale bebygde 

arealet innen området. 

 

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensene, men utbygging av område BOP1 og 

BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mellom 

disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 

benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BOP1.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 

§ 2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1 og BKB4) 

1. Formål 

BKB1 og BKB4 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål med følgende 

underformål: Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting 

 

Boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien. 
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2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 %. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I søknad 

om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for både 

eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Plankrav 

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB4. 

 

6. Avkjørsel 

Avkjørsel er vist med pil på plankart. Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / 

retning avkjørselen skjer fra. Utforming og endelig plassering fastsettes i 

reguleringsplan/byggesak. 

§ 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB2, BKB3) 

1. Formål 

Områdene BKB2 og BKB3 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål med 

følgende underformål: bolig/kontor/tjenesteyting. 

 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 50 %. 

 

2. Plankrav 

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende 

småhusbebyggelse. Ved bruk til andre formål som angitt på plankartet stilles det krav om 

detaljreguleringsplan for områdene BKB2 og BKB3, som blant annet må vise tilkomst til alle 

eiendommene. 

 

Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 samt fradeling til slike formål 

kan ikke finne sted før området inngår i godkjent detaljreguleringsplan. 

Plankravet gjelder ikke for tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2, 20-3 og 20-4. 

3. Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse 

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende: 

 Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (%-BYA) og skal være maksimalt 

25%. 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig 

terrengnivå.  

 Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med 

høyder for både eksisterende og planlagt terreng. 

 Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 
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§ 2.6 Bolig / tjenesteyting (BKB5) 

1. Formål 

Område BKB5 skal nyttes til studentboliger og / eller offentlig eller privat tjenesteyting i form 

av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne 

virksomheten. Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafè, 

kantinevirksomhet med mer kan også etableres innenfor området.  

I området inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1), internveier og plasser. Se også 

krav til torg i § 8 (#1). 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m2-BRA) og skal være maksimalt 10 000 m2 BRA. 

3. Byggehøyder 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.  

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I 

søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for 

både eksisterende og planlagt terreng. 

4. Bebyggelsens plassering 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet. 

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på 

tvers av formålsgrensen mellom disse to områdene. 

Bebyggelsen plasseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og 

GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5. 

5. Bebyggelsens utforming 

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være 

utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis 

benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og 

fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser 

til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8. 

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader. 

6. Parkering 

Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken. 

Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad 

ledes inn i område BKB5.  

 

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm: 

Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet 

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 

boenheter. 

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

§ 3.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

1. Formål 

Områdene skal nyttes til formål som angitt på plankartet. Det tillates justeringer av 

avgrensning mellom de ulike formålene. 
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2. Avkjøringsforhold 

Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil). 

Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / retning avkjørselen skjer fra. Utforming og 

endelig plassering fastsettes i byggesak. 

3. Materialbruk 

Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. 

For samferdselsanlegg som ikke har offentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ. 

§ 3.2 Veg (SV1, SV2, SV3) 

Vegene SV1 og SV2 skal være private veger med felles eierform. 

For felles avkjørsel SV1 skal alle eiendommene i område BKS1, BKS2, og BKB3, samt 

eiendommer i område BKB2 som benytter denne veien, være medeiere med like andeler. 

For felles avkjørsel SV2 skal alle eiendommene i område BFS være medeiere med like 

andeler. 

 

Veg SV4 er offentlig 

§ 3.3 Kjøreveg (SKV1, SKV2, SKV3) 

Kjøreveg SKV1, SKV2, SKV3 skal ha offentlig eierform. 

§ 3.4 Fortau (SF1, SF2, SF3) 

Alle arealer regulert til fortau innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.5 Gang-/sykkelveg (SGS1, SGS2, SGS3) 

Alle arealer regulert til gang-/sykkelveg innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innenfor planområdet skal ha 

offentlig eierform. Det tillates justeringer av avgrensning mellom formålene for å optimalisere 

linjeføring. 

§ 3.7 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Alle arealer regulert til annen veggrunn - grøntareal innenfor planområdet skal ha offentlig 

eierform. Det tillates justeringer av avgrensning mellom formålene for å optimalisere 

linjeføring. 

 

Område SVG1 skal tilrettelegge med park, sittegrupper, markering av USN eller lignende. 

§ 3.8 Kollektivholdeplass (SKH1, SKH2) 

Alle arealer regulert til kollektivholdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 3.8 Holdeplass (SH) 

Alle arealer regulert til holdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform. 

§ 4. Grønnstruktur 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

§ 4.1 Felles bestemmelser for grønnstruktur 

1. Inngrep i vegetasjon og terreng 

Sår i terrenget skal unngås, og skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 
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Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 

2. Vann  

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 

grønnstrukturen. 

 

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering 

som på forhånd er godkjent av kommunen. 

3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

- Belysning 

-  Lekeapparater 

- Treningsapparater 

4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur. 

§ 4.2 Blå/grønnstruktur (G1, G2) 

Områdene G1 og G2 reguleres til blå/grønnstruktur. 

§ 4.3 Turdrag (GTD1, GTD2) 

Områdene GTD1 og GTD2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turdrag. 

§ 4.3 Turveg (GT1, GT2) 

Områdene GT1 og GT2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turveg. 

§ 4.4 Friområde (GF1) 

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at 

naturlig vegetasjon i stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av 

grønnstrukturen. 

§ 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
(pbl § 12-5 nr. 5) 

§ 5.1 Naturformål (LNA1, LNA2, LNA3) 

1. Bevaring av vegetasjon og terreng 

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 

som naturformål eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er 

godkjent av kommunen. 

2. Vann  

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 

å styrke bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en 

plan for overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen. 
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3. Bygg og anlegg 

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

4. Skilt og reklame 

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.  

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål. 

§ 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
(pbl § 12-5 nr. 6) 

§ 6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1) 

Områdene i Storelva er regulert til naturområde i sjø og vassdrag. 

§ 7. Hensynssoner 
(pbl § 12-6) 

 

§ 7.1 Ras- og skredfare (H310_1) 

Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg. Det tillates 

heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Ved 

tiltak på eksisterende bygg eller nye anlegg innenfor området må de geotekniske forholdene 

dokumenters og eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 
 

§ 7.3 Flomfare (H320_1) 

Innenfor faresone – flom (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg.  

 

§ 7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) 

Område H730_1 er båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor området ligger 

automatisk fredet kulturminne fangstlokalitet ID 161344. Det må ikke forekomme noen form 

for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra 

kulturvernmyndighetene. 

§ 8. Bestemmelsesområder 
(kartforskriften / pbl § 12-7) 

Torg (#1) 

I bestemmelsesområde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område 

BKB5 og BOP1. Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets 

betydning som sentralt uterom. 

 

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen 

rundt bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt 

å styrke områdets funksjon som felles sentralt uterom. 

 

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom 

planområdet skal lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral 

møteplass. Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter. 
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Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Se 

bestemmelser knyttet til BOP1 og BKB5. 

 

Gulvet i uterommet skal ha steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg 

og beplantning og grøntområder skal brukes for å differensiere ulike funksjonelle soner i 

rommet. 

 

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, 

belysning samt aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer. 

 

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved 

søknad om tiltak innenfor områdene BOP1 og BKB5.  

 

 

 

 


