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Formål: 
Bygge ny fortausløsning basert på godkjent 
reguleringsplan i Hans Finnes gate fra Persaunvegen til 
Bakkaunvegen. Ny fortau er ca.690 meter langt.  



Reguleringsplan (r20140042)

Bestemmelse/føringer fra reguleringsplan (R20140042)
I reguleringsplanen er Hans Finnes gate regulert med 5,0 m bred 
kjørebane og 2,5 m brede fortau og 0,5 m skulder. Denne fortausbredden 
sikrer brøytbarhet om vinteren. På den flate delen av strekningen, fra 
Persaunvegen til Hans Finnes gate 25, reguleres det fortau på begge sider 
av vegen. Videre i den bratte delen av vegen reguleres fortau kun på 
nordsiden.

Siktkrav: Det skal være fri sikt i en høyde på 0,5m over tilstøtende 
vegarmers nivå. 



Reguleringsplan (r20140042)



Reguleringsplan (r20140042)



Eiendomsgrenser

Antall berørte eiendommer av prosjektet er ca. 50.



VA omfang 

Det skal prosjekteres vannledning og separatsystem i Hans Finnes gate 
mellom Persaunvegen og Bakkaunvegen (lengde ca 690 m).

I krysset Hans Finnes gate og Bakkaunvegen vil prosjektet grense mot 
tilstøtende prosjekter i nedre Hans Finnes gate (utført sommer 2021) og 
separering i Bakkaunvegen i forbindelse med Ladebekken-Rosenborg etappe 
3 (sannsynligvis, er foreløpig ikke innløst opsjon). 
 
Det skal prosjekteres vannledning og separatsystem i Lauritz Jenssens gate 
mellom Hans Finnes gate og Kaare Tønnes veg (lengde ca. 120 m), samt i 
Henrik Angells gate mellom Hans Finnes gate og Henrik Angells gate (lengde 
ca. 73 m)

Alle stikkledninger skal ivaretas ut av veg.







KostnadsOverslag



Tensio (2022)  



- Godt og riktig underlag fra konsulent 
- Ofte tar konsulent lett på oppgaven med grunnervervs tegninger (fører 

til flere revisjoner)
- Involvere byggeleder tidlig i prosessen
- Involvere grunnerverver tidlig og bestemme oss grunnervervsstrategi 
- Dedikert grunnerverv ressurs som jobber kun med få prosjekter 
- Strategi med forhåndstiltredelse ( Ref. Oslo Kommune) 
- Sett av nok tid i alle faser. 
- Nye krav (Miljøkrav, Klimapåslag VA)  
- Grunnerverv tar tid!

Mine tanker og Mulig løsninger for økt tempo 


