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TORRIDALSVEIEN – BERNT HOLMS VEI – DETALJREGULERING 
– OFFENTLIG ETTERSYN 
 

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 31.03.2022 
SAK 75/22 
 

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak: 
1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien – 

Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist 
datert 01.03.2022, ut til offentlig ettersyn. 

(Enst) 
 
2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må det tilføyes følgende 

bestemmelse: For å ivareta strøkets karakter, skal bebyggelsen oppføres 
med konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i 
fasadene. 

(10/1) 
 

3. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må parkeringsdekning for BBB1 og 
BBB2 reduseres til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 
plasser til gjesteparkering per boenhet. 

(7/4) 
 

4. I bestemmelsene: 1.1.15  
Sykkelparkering (pbl §12-7 nr 7) 
Det skal avsettes areal til 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet under tak. 

(9/2) 
 
5. Før sluttbehandling skal det utarbeides en fagmessig trafikkanalyse. Det bes 

også om forslag til eventuelle avbøtende tiltak. 
(Enst) 
 
Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
1. «By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien – 

Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist 
datert 01.03.2022, ut til offentlig ettersyn. 
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By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:  
1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien - 

Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist 
datert 01.03.2022, ut ti l offentlig ettersyn. 

(Enst) 

2. Før planen legges ut t i l  offentlig ettersyn, må det tilføyes følgende 
bestemmelse: For a ivareta strokets karakter, skal bebyggelsen oppfores 
med konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i 
fasadene. 

(10/1)  

3. Før planen legges ut t i l  offentlig ettersyn må parkeringsdekning for BBBl og 
BBB2 reduseres t i l  maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 
plasser t i l  gjesteparkering per boenhet. 

(7/4) 

4. I bestemmelsene: 1.1.15 
Sykkelparkering (pbl §12-7 nr 7) 
Det skal avsettes areal t i l  2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet under tak. 

(9/2) 

5. Før sluttbehandling skal det utarbeides en fagmessig trafikkanalyse. Det bes 
også om forslag til eventuelle avbøtende tiltak. 

(Enst) 

Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
1. «By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Torridalsveien- 

Bernt Holms vei med plankart sist datert 28.02.2022 og bestemmelser sist 
datert 01.03.2022, ut ti l offentlig ettersyn. 
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2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn, må det tilføyes følgende 
bestemmelse: For å ivareta strøkets karakter, skal bebyggelsen oppføres 
med konstruksjon i tre, og det skal være klar overvekt av trematerialer i 
fasadene. 

3. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må parkeringsdekning for BBB1 og 
BBB2 reduseres til maks. 0,5 parkeringsplasser per boenhet pluss 0,25 
plasser til gjesteparkering per boenhet.» 

 
Repr. Christine Alveberg, V, fremmet følgende forslag: 
«I bestemmelsene: 1.1.15 Sykkelparkering (pbl §12-7 nr 7) 
Det skal avsettes areal til 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet under tak.» 
 
Barn og unges representant fremmet følgende forslag: 
«Før sluttbehandling skal det utarbeides en fagmessig trafikkanalyse. Det bes 
også om forslag til eventuelle avbøtende tiltak.» 
 
Voteringer: 
Plan- og bygningssjefens innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt, vedtakets pkt 1. 
Plan- og bygningssjefens innstilling pkt 2 vedtatt 10 mot 1 stemme, Arild 
Birkenes (Frp), vedtakets pkt 2. 
Plan- og bygningssjefens innstilling pkt 3 vedtatt 7 mot 4 stemmer, Arild 
Birkenes (Frp), Odd Nordmo (H), Viggo Lütcherath (KrF), Olav Homme (Uavh), 
vedtakets pkt 3. 
Repr. Christine Alvebergs (V) forslag vedtatt 9 mot 2 stemmer, Makvan 
Kasheikal (DEM), Olav Homme (Uavh), vedtakets pkt 4. 
Barn og unges representants forslag enstemmig vedtatt, vedtakets pkt 5. 

 
 
 
 
 
01.04.2022 
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