Kort gjennomgang av kommende plansaker
Private planinitiativ og forslag til
detaljregulering etter PBL §12-3
Redegjøre for:
1. Hensikt og hovedelementer
2. Viktige konsekvenser/problemstillinger

Detaljregulering for Sanatorieveien 45-47
1. gangsbehandling av planforslag
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Hamborgstrøm AS
Plankonsulent/fagkyndig: DRMA AS
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for riving av eksisterende
enebolig og oppføre to flermannsboliger med til sammen 7 leiligheter over felles
parkeringskjeller.
Planområdet ligger innenfor område omfattet av Retningslinjer for fortetting i
villaområder.
Hovedelementer i planforslaget
• Boligbebyggelse med småhuskarakter
• Felles uteoppholdsareal over parkeringskjeller og på terreng, samt felles
vinterhage mellom bygningene.
• Felles parkeringskjeller med bil- og sykkelparkering.

Detaljregulering for Sanatorieveien 45-47
1. gangsbehandling av planforslag
Hovedproblemstilling
• Utforming og volum: Sikre at bebyggelsen får småhuskarakter og at
byggehøyder og volumoppbygging tilpasses terrenget og omgivelsene.
• Uteoppholdsareal: Det foreslås 10 kvm privat og 100 kvm felles
uteoppholdsareal per boenhet, med høye kvalitetskrav til
terrengutforming, materialbruk og beplantning av uteområdene.
Rådmannen vurderer at planforslaget er godt tilpasset omgivelsene og
legger til rette for fortetting med moderne bebyggelse som i
volumoppbygging, plassering og utforming ivaretar områdekarakteren.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Planinitiativ for Ilebergveien 3
Avklaring etter pbl § 12-8
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Glitre Bolig AS
Plankonsulent/fagkyndig: Arkitema Architects AS
Hensikten med planinitiativet er å tilrettelegge for riving av
eksisterende bygning og oppføring av terrassert
blokkbebyggelse.
Planinitiativet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og
retningslinjene for fortetting i villaområder.

Hovedelementer i planinitiativet
• Terrassert blokkbebyggelse i 5 etasjer
• Uteoppholdsareal på terrasser i terrenget mellom
blokkene, med gjennomgang mellom Fagerlia og
Ilebergveien

Planinitiativ for Ilebergveien 3
Avklaring etter pbl § 12-8
Hovedproblemstilling
Planområdet ligger utenfor sentrumsplanområdet og innenfor området
omfattet av Retningslinjer for fortetting i villaområdene.
Rådmannen vurderer at:
• Planområdet har potensial for fortetting, men at foreslått utnyttelse,
bebyggelsestype og volum er for stort og massivt, og framstår som for lite
tilpasset omgivelsene og bebyggelseskarakteren i området.
• Gjennomgang mellom Fagerlia og Ilebergveien gjennom
uteoppholdsarealet i planområdet sikrer forbedret gangforbindelse i
området. Det må avklares hvorvidt den skal være allment tilgjengelig.
• Planinitiativet viser ikke at det er mulig å tilfredsstille kommuneplanens
krav til uteoppholdsareal på bakkeplan og lekeareal innenfor
planområdet.
Det skal tas stilling til om planinitiativet skal avvises eller om planarbeidet
kan videreføres, eventuelt med hvilke retningslinjer for videre arbeid.

Endring av detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7
Behandling etter pbl § 12-14
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Christensen Eiendom AS
Plankonsulent/fagkyndig: DRMA AS
Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7 ble vedtatt
31.10.2017. Hensikten med endringen av planen er å klargjøre
bestemmelser og hensikten bak disse.
Hovedelementer i endringsforslaget
• Presisering av dokumentasjonskrav og byggelinje mot Torgeir
Vraas plass
• Tydeligere rammer for teknisk anlegg på tak og tilgang fra
første etasje til driftsfunksjoner
• Tilrettelegging for gjenbruk av eksisterende bygning mot
nordvest.

Endring av detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7
Behandling etter pbl § 12-14
Hovedproblemstilling
• Tilrettelegger for at hjørnebygningen mot Torgeir Vraas plass / Grønland gjenbrukes
i stedet for at den må rives. Det øker handlingsrommet og gir rom for en mer
bærekraftig løsning.
• Tilrettelegger for teknisk anlegg på tak, med supplering av bestemmelser som
definerer et regelsett for utforming og plassering – inntrekning, høyde og tiltak for å
redusere synlighet.
• Sikre tilgang til varemottak, driftsrom, lager og avfallshåndtering og begrense
eksponering av parkeringskjeller, samtidig som det sikres god kontakt med
byrommene med aktive og utadrettede funksjoner i første etasje mot offentlige
rom.
Rådmannen vurderer at de foreslåtte endringene ikke påvirker hovedrammene i den
opprinnelige vedtatte planen, og at de samtidig er med på rydde opp og presisere
forhold i opprinnelig plan.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at forslaget til endring av reguleringsplanen vedtas i medhold av
pbl § 12-14.

Detaljregulering for Øvre Storgate 5
1. gangsbehandling av planforslag
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Origo Eiendom AS
Plankonsulent/fagkyndig: Arkitektkompaniet AS
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for at
eksisterende bygning kan benyttes til leilighetshotell med
publikumsrettet virksomhet i første etasje.
Hovedelementer i planforslaget
• Ingen utvendige endringer av bygningen: fasader, byggehøyder
og utforming sikres og videreføres
• Første etasje skal benyttes til bevertning, kontor og/eller
forretning
• Tilrettelegging for sykkelparkering i kjelleren

Detaljregulering for Øvre Storgate 5
1. gangsbehandling av planforslag
Hovedproblemstilling
• Sikre publikumsrettede funksjoner i første etasje mot gate.
• Eksisterende bygning er bevaringsverdig og planforslaget sikrer at
eksteriøret bevares slik det er i dag. Det tilrettelegges ikke for
uteoppholdsarealer, fordi eiendommen er fullt bebygd og etablering av
takterrasse ville vært i konflikt med bevaringsverdien.
• Det tilrettelegges for sykkelparkering i kjelleretasjen.

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen anbefaler at forslaget til detaljregulering legges ut til offentlig
ettersyn.

