
 

 Reguleringsplan for Ring 3 - Holmenveien - Dalsveien  

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for gnr/bnr: 

32/35 35/319 35/469 35/901 

32/36 35/327 35/470 35/1129 

32/934 35/332 35/475 35/1228 

35/115 35/333 35/503 35/1239 

35/257 35/346 35/765 35/1263 

35/280 35/347 35/797 35/1272 

35/293 35/348 35/806 35/1304 

35/294 35/359 35/807 40/5 

35/298 35/396 35/808 40/91 

35/308 35/398 35/839 250/5 

35/313 35/436 35/859 250/6 

35/316 35/439 35/886 40/150 

 

Kartnummer <XXXXXXX>, [dato] <og revidert [dato]>  

Planens hensikt  

Formålet med planen er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport ved å etablere nytt 

kollektivfelt, ny gang- og sykkelbru, og ny sykkelveg med fortau. Løsningene skal fremme og 

bidra til økt bruk av kollektiv, sykkel, og gange som transportmiddel.  

Fellesbestemmelser  

1 Fellesbestemmelser for hele planområdet  

1.1 Utforming  

Skråninger, murer og andre tiltak i terrenget skal utformes med god tilpasning til omgivelsene. 

Gang-/sykkelbro og støyskjermer skal utformes med god arkitektonisk kvalitet. 

1.2 Overvannshåndtering  

Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes tilstrekkelig areal for åpne 

løsninger slik at overvannet kan infiltreres eller fordrøyes på overflate. Resterende skal ledes i 



trygge flomveier. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Overvann fra planområdet skal 

ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer. 

 

1.3 Anleggsperioden  

Midlertidig anleggsområde/ riggområde, tillates brukt til gjennomføring av veianlegget. Ved 

ferdigstilt veianlegg trer den til enhver tid gjeldende regulering for dette området i kraft. Området 

skal være ryddet og istandsatt senest innen ett år etter at veganlegget er ferdigstilt, og kommunen 

skal varsles om dette. 

1.4 Støy  

Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2016), eller 

senere vedtatte forskrifter eller retningslinjer som erstatter denne, skal legges til grunn i planen. 

Prosjektet er et miljø- og sikkerhetstiltak ihht. retningslinjen.  

Kapittel 4 i retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442:2016 med tilhørende tabeller skal 

legges til grunn i anleggsfasen. Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune gjelder.  

Eksisterende støyskjermer som berøres av anlegget skal erstattes med nye skjermer. 

1.5 Overganger og systemskifter  

Gang-/sykkelveg skal utformes slik at det etableres sømløse og gode overganger til tilstøtende 

gang-/sykkelveger. 

1.6 Byggegrenser  

Byggegrenser er vist i plankartet. 

Bestemmelser til arealformål  

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

2.1 Boligbebyggelse  

Felt B reguleres til boligbebyggelse. Småhusplanen, S-4220, vedtatt 15.03.2006 med revidering 

12.06.2013, skal gjelde for feltet. 

 

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

3.3 Parkering  

Det opparbeides parkeringsplass for eiendom (35/808) på stedet markert i plankartet med SPA.  

3.4 Kjøreveg  

Kjøreveg SKV_1 skal være offentlig.  

Kjøreveg SKV_2 skal være felles og ha avkjørsel fra Heggelibakken, som vist med pil på 

plankartet. Kjørevegen er avkjørsel for 35/348, 35/806, 35/807, 35/808, 35/347, 35/839, 35/891, 

og senere utskilte eiendommer. 



Kjøreveg SKV_3 skal være felles og ha avkjørsel fra Charlotte Andersens vei, som vist med pil på 

plankartet. Kjørevegen er avkjørsel for 35/1272, 35/308, 35/797, 35/796, 35/342, 35/346, 35/941, 

35/942, 35/943, 35/298, 35/327, 35/1103, 35/1239, 40/38, 40/81, 40/91, 40/112, 40/149, 40/155, 

og senere utskilte eiendommer. 

3.5 Annen veggrunn  

Annen veggrunn SVT_1, SVT_2 og SVG skal være offentlige. 

Annen veggrunn SVG skal tilsåes og beplantes, eller opparbeides på annen parkmessig måte. 

Innenfor formålet tillates det etablert belysning, møblering, overvannshåndtering og areal for 

tilknytting til gangfelt, sykkelveg og fortau. Det tillates oppført trapp i forbindelse med gang-

/sykkelbrua.  

Annen veggrunn SVT_2 skal opparbeides som vendehammer av hensyn til drifts- og 

nyttekjøretøy. 

3.6 Gang-/sykkelveg  

Gang-/sykkelveg SGS_1, SGS_2, SGS_3 og SGS_4 skal være offentlige. 

Gang-/sykkelveg SGS_1 skal opparbeides som toveis sykkelveg med fortau. Fortau skal være 

minimum 2,2 meter. Sykkelvegen skal være minimum 3,8 meter. Fortauet skal skilles fra 

sykkelvegen med et regnbed, eller tilsvarende løsning for åpen overvannshåndtering.  

Gang-/sykkelveg SGS_2 og SGS_3 skal opparbeides som gang-/og sykkelveg.  

Gang-/sykkelveg SGS_4 skal opparbeides som gang-/og sykkelveg. Det tillates kjøring til 

eiendom (35/1304 og 35/280) 

Bestemmelser til bestemmelsesområder 

4 Bestemmelsesområder 

4.4 #1 Trerekke 

Dersom eksisterende trær felles, skal det etableres en ny trerekke innenfor bestemmelsesområdet 

som er vist i plankartet. 
 

 


