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Veileder fellesareal og uterom, Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 
Uteromsveilederen er utarbeidet av Bjørbekk&Lindheim landskapsarkitekter i samarbeid med styret i Tiedemannsjordet sameie. Veilederen er ment å være til 
inspirasjon for hver enkelt beboer til å utvikle og forbedre sine private utearealer, slik at de fungerer godt for den enkelte, samtidig som at de private utearealene 
harmonerer godt med resten av sameiet.  

1 Blomster- og plantekasser  

Tre 

Plantekasse i tre med drenering, som tåler å stå ute hele året. Evt. 
med bein eller hjul.  

Maks dybde: 50cm. Maks høyde: 100cm.  

Farge natur tre eller Jotun funkis sort 9033, tilsvarende trepanel på 
byhusene.  

Bygges av liggende trespiler eller liggende bord. 

     
Eksempel med trespiler og liggende trebord (www.blomsterkasseriet.no) 

Metall 

Plantekasse i lakkert stål med bein eller hjul. Må tåle å stå ute hele 
året.  

Maks dybde 50cm. Maks høyde: 100cm. 

          
Plantekasse i lakkert stål (svart) med bein eller hjul (www.bedd.no) 
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2 Innsynsskjerming (midlertidig) 

I påvente av at den nye hekken skal vokse seg tett og høy, kan det settes opp midlertidig innsynsskjerm. Innsynsskjermen kan være maks 1,5 meter høy og kan gå 
maks 2,0 meter ut fra veggen. Skjermer skal ikke settes langs gangveiene, men settes vinkelrett på fasade. Veggen skal være av tre, farge natur eller Jotun funkis sort 
9033. Matter og skjermer av bambus eller strå er også aktuelt.  

Det må sikres at den nye      hekken får nok sollys for å vokse, derfor kan ikke skjermen være helt tett. Skjermen må festes forsvarlig. 

 Bambusskjerm (www.trademax.no) 
  

Levegg i treverk (www.byggmax.no) 

3 Oppbevaringsbokser  

Oppbevaringsbokser for sykkel eller annet på privat uteareal. 

Maks bredde 90cm, maks lengde 200cm og maks høyde 120cm. Materialet skal være 
natur tre eller tre malt i farge Jotun funkis sort 9033. Liggende trespiler eller liggende 
trebord.  

Alternativ utførelse i lakkert svart/mørk grå stål. 

 

  
Oppbevaringsboks med plass til sykkel 
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4 Markiser, solskjerming og innfestet utstyr i teglvegg.  

Å feste en markise i teglveggen forutsetter at man benytter riktig festemiddel, tilpasset størrelse på markise og vindlast. Er markisen veldig stor, bør det monteres 
vindføler som regulerer den inn automatisk ved mye vind. 

Det største problemet er ofte at det legger seg snø på oversiden vinterstid og at det da kan bli et «skjørt» av fukt over og på siden av markisen. Dette har beboer 
selv vedlikeholdsansvar for, og må så langt det er mulig sikre at holdes snøfritt. Bruk av ekspansjonsbolter skal ikke forekomme, da det vil medføre at mursteinen vil 
få mekanisk påkjenning ved belastning og kan sprekke opp. Når steinen sprekker vil den ikke lenger ha noe hold. 

Det skal derfor benyttes kjemisk anker for innfesting i murstein. Forankringen vil da bli limt i steinen og fordele belastningen utover veggen. Av denne typen 
anbefales: https://www.motek.no/Festemidler/Anker/Kjemisk-anker-injeksjon/Kjemisk-anker-Hilti-HITHY-270-3302/p/35506 

● Alle profiler skal lakkeres. Godkjente farger er mørk grå. F.eks. RAL-kode 7042 og 7043. 

● Selve duken skal være grånyanser lik allerede installerte markiser 

● Alle markiser på samme fasade skal monteres i lik høyde, slik at de står på rekke 

Se sameiets nettsider for forslag til leverandør.  

  
Eksempel på eksisterende markise på bakkeplan Eksempel på pergolamarkise (www.utedesign.no) 
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5 Baldakin over terrassedører i 5. etg for værbeskyttelse  

Det kan settes opp baldakin over terrassedør i 5. etg som klimaskjerming. 

Baldakinen skal harmonere med baldakiner over inngangsdør til byhus, både i 
materialer og størrelse.  

Innfestes med i teglvegg ved bruk av kjemisk anker, se pkt. 4.  

 Baldakin over inngangsdør i byhus   

 

6 Terrassedekke 

Terrassedekke på bakkeplan skal være terrassebord i impregnert tre, enten 
standard eller Royal impregnert. Terrassebord kan være av bredde 120 eller 
145mm, med eller uten riller. Alle markterrasser skal ha omramning i samme 
materiale. Utvidelse av terrasse på eget areal må først søkes til styret og 
oppføres etter styrets anvisning.   

Terrassedekke på balkonger er limte fliser, farge lys grå. Det kan også legges 
tremmegulv av impregnert tre av tilsvarende materiale som terrasser på 
bakkeplan.   

Av hensyn til miljøet ønskes ikke plastkomposittmaterialer.  

Alle takterrasser skal ha 60x60cm selvbærende flis med 20mm tykkelse lagt på 
justerbart pidestallsystem. Farge lys grå.  

 Fargeeksempel terrassebord  

Fliser takterrasse   

  



 

 
Postadresse:  Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet, c/o OBOS Eiendomsforvaltning Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo | Epost: styret@tiedemannsjordet.no / Web: www.tiedemannsjordet.no 

7 Plantebruk 

Det oppfordres til å bruke planter som gir mat til insekter. Planteliste til 
inspirasjon finnes her: http://www.summendehager.no/ 

Det skal ikke plantes trær eller store busker inne på private utearealer som blir 
høyere enn 2 meter, eller hvor trekronen vil vokse inn på naboens private 
uteareal eller ut i fellesområdene.  

Sameiet planter og klipper felles hekker, hekkene skal ha maksimal høyde 1,5 
meter. 

Hekker mellom byhusene kan ha maksimal høyde opp til øvre vinduskant i 1. et. 

Det skal ikke plantes nye hekker i plantekasser, langs fasader eller langs 
gangvei, utover sameiets felles hekkbeplantning.  

Innkjøp av planter skal vurderes mot «forskrift om fremmede organismer»: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716#KAPITTEL_13 

 

Dahlia, pollinatorvennlig blomst    

8 Utemøbler 

Utemøbler må være i materiale som er beregnet på å stå ute over tid. Sofaer, lenestoler etc. beregnet til innendørs bruk skal ikke brukes som utemøbler. 

 

9 Fastmontert utstyr, fasade 

Det er ikke tillatt å montere utstyr i teglfasade uten samtykke fra styret. Dette skyldes ansvar for potensielle skader i murstein ved boring etc.  

 

10 Fellesareal, inngangsparti 

Det er tillatt å sette opp liten skohylle med plass til maks. 6 par sko i sluse utenfor inngangsdør i trappeoppgang.  

Trappeoppgangen er rømningsvei, så av hensyn til brannsikkerhet er det ikke tillatt å sette opp flere hyller, kommoder e.l. i dette området.   
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11 Fellesareal, parkeringsplass 

Det er tillatt å montere enkelt oppheng for vinter- / sommerdekk eller sykkel i veggen tilknyttet parkeringsplassen. Det er også tillatt å montere oppheng for skiboks 
i tak over parkeringsplass. Eier er selv ansvarlig for forsvarlig innfesting og evt. skader som måtte komme av utstyr som faller ned.  

Monteringssystemer som dekker større deler av vegg eller tak må man søke styret om før montering.  

 
Dekkhenger (www.biltema.no) 

 
Thule Multilift (bilxtra.no) 

 
ABUS gulv-/vegganker (xlmoto.no /atredo.no) 

 
 


