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Forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn og varsel om utvidet
planområde. Fana, Gnr. 40, Bnr. 187 mfl., Sætervegen
Arealplan-ID 70040000
Sammendrag
Opus foreslår på vegne av Bonava AS detaljregulering for et område på Skjold i Fana bydel.
Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse og næring. Bakgrunnen for planarbeidet er
forslagstillers ønske om å tilrettelegge for en urban utvikling med bolig og næring i
byfortettingssone langs bybanetrasé, i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA 2018).
Viktige tema i planprosessen har vært plangrense, omfang av ny bebyggelse, byggehøyder,
trafikale forhold, adkomst, støy, arkitektur og utforming.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi har ingen merknader til planprosessen så langt og vurderer mottatt planmateriale til å ha
tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi slutter oss
til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget, men planforslaget må reduseres og
det etterlyses noen presiseringer og suppleringer.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11, og i henhold til delegert myndighet, sendes
følgende forslag til detaljregulering på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
a.

Fana, Gnr. 40, Bnr. 187 mfl., Sætervegen, arealplan-ID 70040000
vist på plankart, datert 18.03.2022

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 24.03.2022

2. Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn:
a. I felt BKB2 må byggehøyden reduseres til maks 4 etasjer.
b. Felt BBB1 må vurderes nærmere når det gjelder volum og høyde sammenlignet
med naboer i øst, og med tanke på kulturminnet på gnr. 40, bnr. 188.
c. Det må sikres en større andel av familieboliger innenfor prosjektet og spesielt i felt
BBB1 en vist i planforslaget.
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d. Det må redegjøres bedre for hvordan planforslaget løser trafikksikkerheten rundt
renovasjonsløsningen i f_BRE og oppstillingsplass i f_SV3, i forhold til
nærliggende oppholdssoner som er foreslått som dyrkningsplass og
multifunksjonell oppholdsplass i f_BUT, jf. illustrasjonsplanen.
e. Det må sikres en nærmere fysisk avgrensning mellom renovasjonspunkt og
oppholdssonene i form av terrengpleie som voll/kantsone o.l., Det må stilles krav i
bestemmelsene til kvalitet og utforming.
f. Det må settes krav i reguleringsbestemmelsene til at skole- og barnehagedekning
skal dokumenteres ved byggesøknad.
g. Parkeringsdekning for bil må vurderes nærmere. I tillegg må det redegjøres for
hvordan gjesteparkering er tenkt løst for å unngå fremmedparkering i nærliggende
områder og langs f_SKV1.
h. Det må sikres nærmere i bestemmelsene at det reguleres for næring med lite
plasskrevende varehandel i første etasje av felt BKB1 og felt BKB2.
i. Det må fremkomme av planforslaget hvordan tilgang til bygg i felt BKB skal løses
for varelevering.
j. Det må utredes flere alternativer for plassering av renovasjon.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Tarje I. Wanvik - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligutvikling i form av blokkbebyggelse og
småskala næring ved bybanestoppet på Skjold. Grøntområdet øst for foreslått ny bebyggelse
reguleres og sikres i planforslaget som et friområde.
Planområdet – dagens situasjon

Figur 1: Til venstre omriss av plangrensen og til høyre planområdet omtrentlig markert med
svart omriss.
Planområdet ligger sentralt på Skjold langs Fanavegen (fv. 582). Skjold skole og Skjold kirke
ligger rett vest for planområdet, på andre siden av fv. 582 Fanavegen. Skjold bybanestopp
ligger rundt 120 meter sør for området. Fra planområdet er det ca. 2 km til Nesttun sentrum og
1,4 km til Lagunen storsenter. Foreslått utbyggingsområde har en vestlig orientering og
helning som stiger fra kote +46 ved Fanavegen til ca. kote +57 i øst. Innenfor planområdet er
det i dag tre eneboliger og et kombinert bygg med leiligheter, kontor og forretning.
Avgrensning av planområdet defineres av eiendomsgrensene til eiendommene gnr. 40, bnr.
485, 974, 401 og 187, i tillegg til adkomstveg og gangveg etablert i forbindelse med
utbygging av Sætervegen 4a-q (planid 62800000). Planområdet omfatter også grøntområdet
ved Skjoldstølen i øst som er et offentlig leke- og rekreasjonsområde med opparbeidet
ballplass (bnr./gnr. 40/1049 og 40/1565).
Området rundt preges av spredt småhusbebyggelse med eneboliger og rekkehus samt noe
større bebyggelse, herunder offentlige institusjoner og boligblokker. Råheimstova som ligger
på naboeiendom gnr. 40, bnr.188 er en gammel røykestove som er fredet. Øst for planområdet
ligger en barnehage og i sør er det oppført nyere blokkbebyggelse.
Overordnede planer og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel (KPA2018)
I kommuneplanens arealdel (KPA2018) ligger planområdet i byfortettingssone (sone 2), som
skal videreutvikles som bolig- og næringsområde. Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type
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og størrelse av boliger. Boliger skal ha inngang fra gaten. Byggehøyden skal tilpasses stedets
særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Grad av utnytting gis ut fra krav til
byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er regulert til åpen villamessig bebyggelse i en eldre reguleringsplan fra 1950
(planid 30620000). I tillegg reguleres friområdet i øst og veg i Skjoldstølen i reguleringsplan
fra 1977 (planid 4760000) uten reguleringsbestemmelser til planen.

Figur 2: Til venstre reguleringsplan fra 1950 (planid 30620000). Planområdet omtrentlig
markert med svart omriss. Til høyre reguleringsplan fra 1977 (planid 4760000). Planområdet
omtrentlig markert med rødt omriss.
Vest og nord for planområdet er det regulert sykkelstamveg Bergen delstrekning 2 (Osbanen
og Fanavegen planid 62870000) vedtatt 2018. Annen veggrunn- grøntareal (AVG) og
midlertidig bygg- og anleggsområde overlapper med foreslått utbyggingsområde i
planforslaget.
Sør for planområdet ligger det en reguleringsplan vedtatt i 2018 (planid 62800000).
Planforslaget overlapper denne med felles tilkomstveg.

Figur 3: Til venstre reguleringsplan sykkelveg Osbanen og Fanavegen (planid 62870000)
overlapper med planområdet i vest. Til høyre vises reguleringsplan (planid 62800000) for
nabotomt som regulerer tilkomstveg til planområdet fra Sætervegen.
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Steds- og trafikkanalyse for Skjoldområdet
For å sikre en god, helhetlig og stedstilpasset utvikling på Skjold, fremmet Plan- og
bygningsetaten i desember 2019 et spørsmål om å nedlegge et midlertidig bygge- og
deleforbud i Skjoldområdet. Spørsmålet ble fremmet på bakgrunn av de mange pågående
«frimerkeplanen» i området, og en infrastruktur som ikke ville tåle en større fortetting.
Byråden anså ikke at det var grunnlag for å starte en prosess med midlertidig bygge- og
delingsforbud, men uttalte at en samlet stedsanalyse der blant annet den trafikale situasjonen
ble vurdert, kunne gi svar på videre utvikling på Skjold. Arbeidet med analysene ble igangsatt
i 2020 og ferdigstilt i 2022 (saksnr. 202025387), og skal behandles av Byrådsavdeling for
klima, miljø og byutvikling.

Figur 4 viser avgrensning av analyseområdet for steds- og trafikkanalyse for Skjoldområdet:
Stedsanalysen for Skjold datert 01.04.2022 saksnr. 202025387
Stedsanalysen gir en oversikt over sammenhengen mellom analyseområdet og omgivelsene,
og skal bidra til at området utvikler seg i tråd med overordnete strategier og prinsipper. Ved å
synliggjøre utfordringer og muligheter skal den bidra til at nye prosjekter tar hensyn til og
videreutvikler stedets særpreg og potensiale. Utdrag fra kart/anbefalinger og premisser for
videre utvikling på Skjold er vist i figurene under.
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Figur 5: Planområdet vist med rødt omriss, er plassert i sone B hvor det anbefales lavblokker
som en overgang mellom tette boligkvartaler i sone A og småhusbebyggelsen. Boligene bør i
hovedsak bestå av leiligheter, townhouses og byvillaer, men kan ha innslag av rekkehus og
flermannsboliger, og bør omringes av grønne fellesområder og hager. Det bør opparbeides
en tverrforbindelse gjennom planområdet og ivaretakelse av grønnkorridor fra vest mot øst
gjennom området.
Trafikkanalyse for Skjold datert 02.07.2021
I regi av Bergen kommune ble det igangsatt en overordnet trafikkanalyse for Skjoldområdet
med bakgrunn i opplevde trafikale problemer og fremtidige krav i forbindelse med videre
fortetting av området. Analysen var ferdig sommeren 2021, og oppsummerer en anbefaling av
tiltaksforslag på det kommunale vegnettet i Skjoldområdet.
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Tabell 1 viser tiltaksforslag på det kommunale vegnettet i Skjoldområdet:

I tillegg er det i analysen foretatt vurderinger rundt trafikksikkerheten ved Apeltun barnehage,
samt gangfelt i kryssområdene Smøråsvegen – Apeltunlien. Analysen anbefaler også en
gjennomføring av mulighetsstudie for å forbedre trafikkavviklingen i hjertesonene rundt
skolene.
Hovedinnholdet i planforslaget
Arealformål
Ny bebyggelse foreslås innenfor felt BKB 1-2 (kombinert bolig- og næringsbebyggelse), og
felt BBB1 (blokkbebyggelse). Til sammen foreslås det fire nye bygg, med varierende
byggehøyde fra 3 til 5 etasjer og inntil 55 boenheter. To eksisterende eneboliger og et
kombinert leilighets- og næringsbygg forutsettes revet. I planforslaget reguleres det i tillegg
en eksisterende bolig som frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS2), felles tilkomstveg
(f_SKV1) med nabobebyggelsen i sør samt grøntområdet ved Skjoldstølen som et friområde
(o_GF).
Volum- grad av utnytting og byggehøyder
Samlet utnyttelsesgrad for planforslaget er oppgitt til %BRA=153 %. Størst volum foreslås
langs Fanavegen der det tilrettelegges for en mer urban bebyggelse med bolig og næring i
første etasje (felt BKB1-2). I felt BBB1 foreslås det to mindre lavblokker særlig tilrettelagt for
familier. Tabellene nedenfor viser en oversikt over foreslått byggeformål, volum og høyder
innenfor BBB1, BKB1 og BKB2.
Tabell 2: Bolig/forretning/kontor/bevertning (BKB1 og BKB2)
Byggeformål
Reguleringsformål

BKB1
BKB2
Bolig/forretning/kontor/
Bolig/forretning/kontor/
bevertning
bevertning
Areal
712 m2
746 m2
BRA m2
1600 m2
2050 m2
Antall etasjer
3-4
4-5
Byggehøyde kote
k +56,5 - 60,5
K +59,5 - 63,5
Byggehøyde meter* 10,5 - 14,5 m
13,5 - 17,5 m
*Byggehøyde meter oppgitt for fasade mot Fanavegen
Tabell 3: Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BBB1)
Byggeformål
Reguleringsformål

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
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Areal
842 m2
BRA m2
1750 m2
Antall etasjer
3-4
Byggehøyde kote
k + 60,5 / 63,5
Byggehøyde meter *
10,5 m / 13,5 m
*Byggehøyde meter oppgitt for fasade mot uteoppholdsareal (BUT)
Bebyggelsesstruktur og byrom
Mellom foreslått ny bebyggelse dannes et skjermet gårdsrom for lek og opphold. Byggene
langs Fanavegen har brudd i fasaden for å føre frem snarveg fra Skjoldstølen til Fanavegen og
for å sikre et finmasket gateløp. Fasader mot Fanavegen bygger videre på den urbane
situasjonen mot gate og bybane samt eksisterende blokkbebyggelse i sør. For å tilpasse og
hensynta omkringliggende bebyggelse, trappes bygg ned mot nord og takflater skrås ned mot
øst.
BBB1
BKB1
BKB2

Figur 6 viser byggenes plassering i relasjon til omkringliggende bebyggelse
og planlagt felles gårdsrom.
Uteoppholdsarealet er plassert i gårdsrommet mellom bebyggelse skjermet mot støy og med
best mulig forhold til klima, sol- og vindforhold. Kotehøyde på uteoppholdsareal varierer fra
+ 47 og + 50, opp til kote +55 i nord mot gangveg. Alle boenhetene vil i tillegg ha private
uteoppholdsareal i form av balkonger og takterrasser.
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Figur 7: Utsnitt fra gjeldende illustrasjonsplan.
Adkomst og parkering
Adkomst til planområdet løses via eksisterende veg i sør fra kv. Sætervegen. Parkering for
feltene blir tilrettelagt i felles parkeringsanlegg under BBB1. Beboere og næringslokale i
BKB1 og BKB2 får tilkomst til parkeringskjeller fra gangveg via trapp/heis i BBB1.
Parkeringsdekning foreslås til maks 0,65 per 100 m2 bolig. Sykkelparkering er foreslått iht.
KPA2018 på minimum 2,5 plasser per 100 m2 bolig. For næring foreslås det minimum 12
plasser per 1000 m2 BRA. Sykkelparkering løses i eget parkeringsanlegg i SPH2 med direkte
tilkomst fra gang-/sykkelveg langs Fanavegen (o_SF1). For beboere i BBB1 løses
sykkelparkering i sykkelskur med inngang mellom byggene.
Tilkomst og oppstillingsplass for varelevering løses via felles tilkomstveg f_SKV1 med
snumulighet og oppstilling i f_SV3.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
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Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart den 13.11.2019. Komplett planforslag til behandling ble mottatt
24.03.2022.
Planprosessen har tatt tid i påvente av gjennomføring av overordnet steds- og trafikkanalyse
for Skjoldområdet. I forbindelse med alle pågående reguleringsplaner på Skjold og
utarbeidelse av steds- og trafikkanalysen, avhold Plan- og bygningsetaten et
informasjonsmøte om pågående planprosesser og utvikling i området for velforeninger og
naboer den 22.10.2020.
I løpet av planprosessen har det vært gjennomført flere arbeidsmøter med Plan- og
bygningsetaten vedr. trafikale utfordringer og vurdering av ulike boligtypologier når det
gjelder utforming, arkitektur og kulturminne der Bymiljøetaten, Vestland fylkeskommune,
Byarkitekten og Byantikvaren har vært representert. Nedenfor vises et utsnitt av
boligtypologier som har vært diskutert i løpet av prosessen:

Figur 8 viser et utsnitt fra bebyggelsesstruktur, utforming, størrelse og plassering på tomten
som har vært vurdert i løpet av prosessen. Fra punkthus for å bryte opp
bebyggelsesstrukturen mot Fanavegen, til en tettere struktur med mer sammenhengende
lamellbebyggelse langs Fanavegen og mindre bebyggelse i bakkant. Fra april 2021 blir
eksiterende bolighus i Skjoldstølen nr. 44 bevart – rødt omriss
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I møter med blant annet Byarkitekten er det gitt uttrykk for en tydelig forventning til at nye
boligprosjekter langs bybanen skal gi helhetlige løsninger som er vakre, inkluderende,
særpregede og bærekraftige. Prosjektets evne til å knytte seg til topografi, landskap, områdets
bygningstypologi og særpreg må bli vektlagt. Gode boligkvaliteter og utearealer er en av
faktorene som er viktig for å oppnå dette i en stadig tettere bosituasjon.
Også naboer har i løpet av prosessen uttrykt bekymring for en økt utbygging i et presset
område som for det meste består av småhusbebyggelse. Nye prosjekter vil generere mer
trafikk, økt støy og utrygg skolevei i tillegg til tap av sol og utsikt for nærliggende boliger.
Merknader til kunngjøring og varsling av oppstart
Til varsel om oppstart ble det mottatt 4 private merknader og 11 uttalelser fra
høringsinstanser. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema
datert 24.09.2021. Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Savner en mer helhetlig tenkning og utredning i området.
 Foreslått byggehøyde er for høy. Fraråder volumet som er planlagt.
 For nærmeste naboer medfører planlagt bebyggelse reduksjon av lys og soltilgang,
innsyn til eiendommen, tap av utsikt, økt støy og mer trafikk.
 Ny bebyggelse i planforslaget må tilpasses småhusbebyggelsen nord og øst for
planområdet og ikke fremstå som en videreføring/gjentak av allerede oppførte blokker
på det tilgrensende utbyggingsområdet sør for planområdet.
 Ønsker boliger som rekkehus eller tomannsboliger.
 Planforslaget må vise hvordan det bidrar til en sammenhengende blågrønn struktur
som ivaretar biologisk mangfold, overvann og friluftsområder, samt skaper hyggelige
uteoppholdsarealer.
 Tverrforbindelsen/privat vei til fotballbanen må ha belysning, asfaltering og måkes om
vinteren. Viktig med samarbeid med naboer vedrørende utearealer.
 Det må tas nødvendig hensyn til kulturminnet på gnr/bnr. 40/188, og kirke- og
skolestedet Skjold. Kirken/prestegården, skolen, klyngetunet på vestsiden av
Fanavegen og nærliggende kulturminner har betydning for områdets identitet og
særpreg.
 Støyproblematikken må følges opp i videre planarbeid. Det er ikke ønskelig å øke støy
på skole eller andre etablerte bygninger/uteoppholdsareal.
 Det må stilles krav til behandling av støv i bygge- og anleggsperioden.
 Bymiljøetaten har frarådet oppstart av dette planarbeidet før det foreligger en
overordnet plan for området, herunder transportnettet.
 Det må framkomme og utredes trafikksikkerhet for ulike trafikantgrupper.
 Planforslaget må ta hensyn til behovet for nødvendig vegareal på tilgrensende vegnett.
Dette gjelder hele Hjortevegen, og Sætervegen mellom Fanavegen og Apeltunvegen.
Det må planlegges gode, sammenhengende løsninger for fortau, gang- og sykkelveger
og kjøreveger.
 Viktig å ha fokus på trafikksikre løsninger for renovasjon og eventuell varelevering
tidlig i planleggingen.
 Det må stilles krav i bestemmelsene om fremtidsrettede nedgravde løsninger,
utarbeidelse av RTP og rekkefølgekrav i forbindelse med renovasjonsløsningen.
Justert plangrense og utvidelse av planområde
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Det ble den 06.07.2020 varslet utvidelse av planområdet for å tilrettelegge for gående og
syklende langs deler av Sætervegen, samt sett på muligheter for trafikkomlegging for å
redusere trafikk i Skjoldstølen. Det ble i den forbindelse gjennomført befaring sommeren
2020 med Skjold velforening og representanter fra Skjoldtun barnehage. Det ble mottatt 16
merknader fra høringsinstanser og 27 private i forbindelse med høringen. På bakgrunn av
merknader fra blant annet Bymiljøetaten, Skjoldtun barnehage og andre berørte naboer, gikk
man bort ifra foreslåtte løsning presentert i den begrensede høringen.
Før 1. gangs behandling av planforslaget er planområdet etter byplanavdelingens
tilbakemelding blitt utvidet i sør som vist på figur 9, for å inkludere nytt vegareal i
Sætervegen. Utvidelsen av planområdet blir varslet samtidig med at planforslaget legges ut til
offentlig ettersyn.
I figuren under vises et utsnitt av planavgrensninger som har vært vurdert i løpet av prosessen
fra oppstart og frem til offentlig ettersyn.

Figur 9 viser en sammenstilling av planområdet varslet 13.11.2019, utvidet planområde
varslet 06.07.2020 og gjeldende planområdet i svart skravur med utvidet plangrense i sør
(veiareal i Sætervegen) som varsles gjennom offentlig ettersyn.
Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
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Forhold til overordnede planer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel «Bergen 2030» og KPA2018 skal ligge til grunn for all
byutvikling i kommunen. Bergen kommune har vedtatt en arealpolitikk basert på en kompakt
byutvikling med fortetting i knutepunkt og eksisterende sentrale byggeområder. Gjennom
KPA åpnes det for en fortetting av området, og vi vurderer at planforslaget i hovedsak er i
samsvar med overordnede føringer. Planområdet har sentral beliggenhet med kort avstand til
funksjoner som barnehage, skole, idrettsanlegg, tjenesteyting, handel og kollektivtransport.
Planforslaget vektlegger «gange» og tilrettelegger for et finmasket gangnett ved å ivareta både
eksisterende og regulerte gangforbindelser. Bebyggelsen er forsøkt tilpasset stedets særpreg,
men vi anser denne til å være noe stort både i omfang og høyde i forhold til anbefalinger i
utarbeidet stedsanalyse for Skjold datert 01.04.2022, der området er karakterisert med en
middels tetthet og en maks byggehøyde på 3-4 etasjer.
Vi slutter oss til formålet under forutsetning at det sikres tilfredsstillende kvaliteter, gode
uteoppholdsareal og at foreslått bebyggelse tilpasses overordnet føring, strøkskarakter og
omkringliggende bebyggelse.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet overlapper med deler av områdereguleringsplan for sykkelstamveg Osbanen og
Fanavegen, (planid 62870000 sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, 2018), og deler av
reguleringsplan Sætervegen 4a-q (planid 62800000). Nytt planforslag overlapper med, og
justerer spesielt i nord, midlertidig bygg- og anleggsområde samt annen veggrunn – grøntareal
(SVG) i gjeldende plan. Totalt areal er det samme, men fordeling mellom arealformålene er
forandret, se Figur 10. Det har vært gjennomført møte med Statens vegvesen vedrørende
justering av plangrense og overlapp med plan for sykkelstamvegen, men det ønskes
tilbakemelding gjennom offentlig ettersyn på foreslåtte løsning.

Figur 10 viser overlapp mellom planid 62870000 for sykkelstamvegen
og forslag til plankart for planforslaget (planid 70040000).
Foreslått bebyggelse og utforming
Til oppstart vurderte plan- og bygningsetaten at vi ikke kunne anbefale at naboprosjektet i sør
(planid 628000009) ble brukt som et referanseprosjekt. Både utnyttelsen og byggehøyden opp
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til 5 etasjer var for høy med hensyn til områdets særpreg og ønsket utvikling på Skjold. Det
ble påpekt at nytt prosjekt måtte tilpasses bebyggelsen rundt og ikke bare henvende seg til
prosjektet i sør. Det ble vektlagt en oppbrutt fasade mot Fanavegen og variasjon i
byggehøyden.
Gjennom planprosessen er foreslått antall bygg redusert fra fem til fire, og det er valgt å
beholde den ene eneboligen (Skjoldstølen 44) som ligger i felt BFS2 (vises til figur 8 og 11).
Dette er positive grep som vil gi mer luft og bedre overgangen til bebyggelsen i bakkant som i
hovedsak består av ene- og tomannsboliger.

Figur 11 viser foreslått bebyggelse slik det fremgår av planforslaget.
Felt BKB1 og BKB2
Langs Fanavegen har foreslått byggehøyde for BKB feltene holdt seg uendret gjennom
planprosessen, men med noe variasjon i fasade og avtrapping. Blant annet er øverste etasje
trukket inn for å redusere høydevirkning fra gateplan langs Fanavegen (figur 12). Planområdet
ligger innenfor sone B i stedsanalysen for Skjold. I analysen er det i sone B anbefalt en
bebyggelse i maksimum 3-4 etasjer og middels tetthet.

Figur 12: Til venstre vises planlagt ny bebyggelse langs Fanavegen. Til høyre oppført
prosjekt på nabotomt (planid 62800000).
Videre anbefales lavblokker som en overgang mellom tette boligkvartaler i sone A og
småhusbebyggelsen. Boligene bør i hovedsak bestå av leiligheter, townhouses og
byvillaer, men kan ha innslag av rekkehus og flermannsboliger, og bør omringes av grønne
fellesområder og hager. Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i gangavstand til Skjold
bybanestopp i tillegg til å tilpasse seg terrenghøyde og omkringliggende bebyggelse (se figur
13).
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Figur 13 viser referanseprosjekter innenfor sone B.
Plan- og bygningsetaten vurderer at bygget i BKB2 må reduseres i høyde til maks fire etasjer
og nedtrappes mot tre etasjer i nord med inntrukket volum/toppetasje, men med aktiv fasade
mot bybanen som foreslått i planforslaget. Dette vil skape større variasjon i høyder mot
Fanavegen og gi mer luft og lys til uteoppholdsarealene i gårdsrommet mellom byggene. Et
slikt grep vil også være i tråd med anbefalinger som fremkommer i utarbeidet stedsanalyse for
Skjold.
Felt BBB1
Gjennom planprosessen har både blokkbebyggelse og rekkehus vært vurdert i felt BBB1, men
dette ble ikke tatt videre i det nedskalerte leilighetsprosjektet med lavblokker delt opp i to
volum. Byggehøyden var tidlig i planprosessen foreslått opp mot 5 etasjer, men er blitt
nedskalert til 3-4 etasjer. Begge volumene trappes ned mot nord og tak skrås mot øst for å
myke opp overgangen til småhusbebyggelsen. Dette er positivt, men vi anser både høyde,
volum og fotavtrykk på hus C innenfor BBB1 til fortsatt være noe stort og dominerende i
landskapsbildet i forhold til dagens situasjon. Spesielt sett i fra naboer i Skjoldstølen nr.
40/40B og med hensyn til kulturminnet på gnr./bnr. 40/188, se figur 14. Vi anbefaler at
bebyggelsen i felt BBB1 bearbeides i forhold til skala og utforming, og at det ses til
anbefalinger og referanseprosjekter fra stedsanalysen (figur 13).
I planforslaget er det videre tilrettelagt for familieboliger ved at det er sikret i bestemmelsene
at minimum 10% av boenhetene skal være familieleiligheter med minst 80 m2 bruksareal og
direkte tilgang til uteareal på bakken. Dette er positivt, men vi anbefaler at det sikres en større
andel av familieboliger innenfor prosjektet.
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Figur 14 viser øverst foreslått bebyggelse i BBB1 sett fra naboer i Skjoldstølen nr. 40 og fra
kulturminnet Råheimstova i Sætervegen nr. 6 i forhold til dagens og ny situasjon. Under vises
langsnitt gjennom gårdsrommet.
Uteoppholdsareal
I byfortettingssonen skal det etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Maks 50
% på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal.
Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal, jf. KPA § 14.3.3. I
planbeskrivelsen er det oppgitt at planforslaget oppfyller krav til uteoppholdsareal i henholdt
til KPA2018, der krav til uteoppholdsareal er på 2200 m2 for 55 boenheter.
Det vises til at planforslaget tilrettelegger for 1754 m2 felles uteoppholdsareal i tillegg til
private utearealer på 676 m2. Totalt utgjør dette 2430 m2 uteoppholdsareal. Dette utgjør mer
enn minstekravet i KPA. Planforslaget oppfyller krav om at halve arealet på bakkeplan skal ha
sol i 4 timer ved vårjevndøgn, se vedlagt MUA datert 03.12.2021.
I vedlagt illustrasjonsplan datert 16.12.2021, skal det tilrettelegges for en multifunksjonell
oppholdssone og dyrkningsplass ved renovasjonspunkt, i tillegg til oppstillingsplass for
renovasjonskjøretøy og varelevering/utrykningskjøretøy, se figur 15. Området er det mest
solfylte på ettermiddag i mai/juni. Det tilrettelegges for opphold på begge sider av
renovasjonspunkt. I utgangspunktet anser vi det som uheldig å etablere renovasjonspunktet
innenfor et solfylt areal med gode kvaliteter, men har forståelse for at det har vært vanskelig å
løse renovasjon innenfor andre områder i prosjektet. Det er likevel ønskelig at man til 2.
gangs behandling vurderer dette nærmere. Det er positivt at nærliggende uteoppholdsarealer
som har ettermiddagssol blir tilrettelagt med gode kvaliteter for felles opphold og aktivitet,
men vi savner en nærmere redegjørelse på hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas. Dette
fremkommer ikke av planforslaget og må redegjøres bedre for til 2. gangs behandling. I
tillegg må det sikres en nærmere fysisk avgrensning mellom renovasjonspunkt og
oppholdssonene i form av terrengpleie som voll, kantsone o.l. der det stilles krav i
bestemmelsen til kvalitet og utforming.
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Figur 15: Utsnitt av illustrasjonsplan datert
16.12.2021 som viser felles oppholdssoner
nært opp til renovasjonsløsning og snuplass.

Samferdsel
Overordnet trafikkanalyse for Skjoldområdet
Både Bymiljøetaten, Vestland fylkeskommune og Plan- og bygningsetaten har på bakgrunn
av flere pågående planforslag, savnet en nærmere oversikt over samlet trafikkbelastning på
vegnettet og blant annet for krysset ut i Fanavegen. I tillegg har både fylket og Bymiljøetaten
vært kritisk til en større utbygging i området før utbedringer og trafikksikringstiltak er
vurdert. Blant annet har VLFK fremmet innsigelse til planforslag i Hjortevegen (planid
66100000) knyttet til infrastruktur og veg. Det vises i denne sammenheng til utarbeidet
trafikkanalyse for Skjoldområde, jf. punkt overordnede planer og retningslinjer og tabell 1
med oppsummering av anbefaling av tiltaksforslag på det kommunale vegnettet.
I trafikkanalysen for Skjold datert 02.07.2021 er det foretatt en oppsummering og anbefaling
av tiltak, jf. kap. 6. Trafikkanalysen viser at det er forbedringspotensialer knyttet til
siktforhold og kvaliteten for gående og syklende. I Hjortevegen-Sætervegen med sidegater (jf.
reguleringsformål § 25 eldre PBL), ser utformingen generelt til å være nokså nær
normalkravene. Det største avviket fra vegnormalene i området er kryssområdet Hjortevegen
–Skjoldstølen. Eventuelle fortettingsprosjekter knyttet til Skjoldstølen som adkomstveg bør
ikke gjennomføres med mindre en finner en annen og bedre løsning for dette kryssområdet.
Ellers i området er det ingen dokumentasjon som tilsier at fortetting i tråd med KPA ikke skal
kunne fortsette. Opplevelsene av utrygghet handler mye om å rydde i siktforholdene og øvrige
foreslåtte tiltak som trafikkanalysen foreslår.
Veg og adkomst
Planområdet har adkomst fra Sætervegen og har felles avkjørsel (f_SKV1) med naboprosjekt i
Skjoldhagen (planid 62800000). Vegen er nylig etablert og har standard som overordnet
boligveg med ensidig fortau iht. gjeldende vegnormal.
Det er i forbindelse med planforslaget utarbeidet en trafikkanalyse (Hopen, datert
22.01.2021). Analysen konkluderer at planlagt utbygging forventes å skape en økning i
biltrafikk fra prosjektet på ca. 80 ÅDT. Det forventes at ca. 10% av denne trafikken vil belaste
Hjortevegen og Apeltunvegen, dvs. en ÅDT under ca. 10 biler. Konsekvensene av økt trafikk
i avkjørsel ved Sætervegen er nærmere vurdert i forhold til håndbokskrav. Framtidig,
dimensjonerende trafikk (inkl. trafikk fra planområdet) utløser ikke krav til kanalisering,
venstresvingefelt eller andre endringer i kryssutforming. For fremtidig trafikksituasjon
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konkluderer analysen med at når ny E39 Rådal – Os står ferdig i 2022, vil dette avlaste store
deler av eksisterende vegnett, fjerne flaskehalser og gi bedre trafikkflyt langs Fanavegen og
Apeltunvegen.
Det er i løpet av planprosessen gjennomført arbeidsmøter med Bymiljøetaten og Vestland
fylkeskommune vedr. trafikksikkerhet og belastning på det eksisterende vegnettet i området. I
forbindelse med utbygging av naboprosjektet som har samme tilkomst, er det tilrettelagt med
bredere fortau med rekkverk langs deler av Sætervegen/Hjortevegen fra krysset Fanavegen og
frem til Sparbutikken. Dette gir en tryggere ferdsel på deler av vegnettet ned mot gangbroen
som krysser Fanavegen og som benyttes som skolevei til Skjold skole.
Rekkefølgekrav
Som rekkefølgekrav er det sikret at før bebyggelsen tas i bruk, skal veganlegg/infrastruktur
være ferdig opparbeidet og godkjent av rette myndighet, jf. reguleringsbestemmelsene § 6.2.
Det er foreløpig ikke gjort en helhetlig vurdering av hvilke anbefalinger og tiltaksforslag en
eventuelt vil kreve gjennomført i plan som en konsekvens av foreslått utbygging i området.
Vestland fylkeskommune har gjort aktuelle vurderinger knyttet til et forprosjekt over
trafikksikringstiltak i Apeltunvegen i egen regi i forbindelse med trafikkanalysen på Skjold. I
forprosjektet har det vært særlig fokus på gangfeltene og identifisering av barns bevegelser
langs Apeltunvegen. Blant annet har hastighetsnivå og hastighetsreduserende tiltak blitt
kontrollert i tillegg til gjennomgang gangfelt og belysning. Det ble avdekket høy hastighet på
flere strekk.
Det ønskes tilbakemelding gjennom offentlig ettersyn på vurdering av aktuelle tiltak og
eventuelle rekkefølgekrav i henhold til overordnede føringer fra trafikkanalysen og
gjennomført forprosjekt i Apeltunvegen. Forslagsstiller er gjort kjent med at videre planarbeid
kan innebære nye rekkefølgekrav til planen.
Parkering
Det har vært vurdert felles løsning for parkering og avkjørsel med nabotomt Sætervegen 4a-q,
men parkeringsanlegget har ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke parkering utover
eksisterende behov. I tillegg ville en felles løsning for avkjørsel ikke kunne gjennomføres på
grunn av byggetekniske utfordringer/bæreevne samt konflikt med etablert teknisk
infrastruktur som VA og renovasjon.
Det foreslås i planforslaget at bilparkering løses i parkeringsanlegg under bakken (SPH1).
Anlegget vil ha innkjørsel fra sør via f_SV1. HC-plasser skal ligge nær inngang med krav til
størrelse, belysning, helningsgrad og dekke i henhold til gjeldende forskrifter.
Parkeringsdekning foreslås til maks 0,65 per 100 m2 bolig, og er innenfor nedre ramme i
KPA. Prosjektets nærhet til bybanestopp med hyppige avganger og tilrettelegging for
bildeling, vil kunne gi en parkeringsdekning under 0,6 pr. 100 m2 bolig. Vi oppfordrer til at
parkeringsdekning vurderes nærmere til 2. gangsbehandling, samt at det redegjøres for
hvordan gjesteparkering er tenkt løst for å unngå fremmedparkering i området og langs
f_SKV1.
Sykkelparkering
Sykkelparkering løses i eget parkeringsanlegg i SPH2 med direkte tilkomst fra gang/sykkelveg langs Fanavegen (o_SF1) ved BKB2. Sykkelstamveg Osbanen passerer rett
utenfor, det vil derfor være gunstig med sykkelparkering på gateplan her. For beboere i BBB1
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løses sykkelparkering i sykkelskur med inngang mellom boligbyggene. I tillegg vil det
tilrettelegges for sykkelplasser på bakkeplan i forbindelse md næring i BKB.
Kvalitetskrav til sykkelparkering er i henhold til KPA, og er sikret nærmere i bestemmelsene
under § 3.1.1.5.b. Vi er positive til foreslåtte løsning for sykkelparkering og kvalitetskrav.
Varelevering og adkomst for store kjøretøyer/brannbil
I planbeskrivelsen er det oppgitt at det reguleres for næring med lite plasskrevende varehandel
i første etasje av BKB1 og BKB2. Til 2. gangs behandling må dette sikres nærmere i
bestemmelsene. Videre er tilkomst og oppstillingsplass for varelevering foreslått løst via
felles tilkomstveg f_SKV1 med snumulighet og oppstilling i f_SV3. Derfra fraktes varene til
fots via heis i bygg A1 (BKB2), for å komme til næringslokaler. Det er i figur 16 vist et utsnitt
av hvordan intern mobilitet er planlagt løst for varelevering, utrykningskjøretøy, renovasjon,
og mot Fanavegen/bybanen datert 03.12.2021.

Figur 16: Intern mobilitet. Oppstillingsplass for renovasjon, utrykningskjøretøy og
varelevering, samt brannoppstillingsplass ved sykkelveg langs Fanavegen/bybanen merket
med blått omriss.
Det er sikret i bestemmelse § 3.2.4.1.a at oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy og
varelevering for BBB1, BKB1 og BKB2 skal være innenfor f_SV3. Utrykningskjøretøy skal
kunne benytte oppstillingsplassen.
Vi savner en nærmer redegjørelse på hvordan tilgang til bygg i BKB blir ivaretatt for å gjøre
vareleveringen effektiv og sikker, og ber om at dette gjøres før 2. gangs behandling.
Oppstillingsplassene er etablert sentralt i området og i nærheten av felles opphold, renovasjon
og gangforbindelse i sør. Vi stiller spørsmål om foreslåtte løsning er vurdert til å være
trafikksikkert og har tilstrekkelig plass og rom for snumuligheter dersom flere kjøretøy
oppholder seg der samtidig. I tillegg må det redegjøres bedre for hvordan trafikksikkerheten
skal ivaretas for nærliggende felles oppholdsarealer. Brannbiler er også vist tilkomst og
oppstilling langs sykkelveg ved vestsiden av BKB1 og BKB2 (figur 16). I planbeskrivelsen
kap. 8 er det oppgitt at planforslaget ikke påvirker fremkommelighet for utrykningskjøretøy
eller kollektivtransport, men vi savner en nærmere redegjørelse på hvordan tilkomsten her blir
løst.
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Gangtraséer og snarveg
Det er et overordnet mål i Bergen kommune at det skal tilrettelegges for «gåbyen Bergen».
I KPA 2018 er det i bestemmelsene sikret at innenfor Byfortettingsone skal gangforbindelser
tas vare på og forbedres, og særlig forbindelser som betjener viktige målpunkter og gir tilgang
til grønnstruktur, jf. § 16.3.
I planforslaget legges det opp til flere gangforbindelser innad i planområdet som kobler seg på
eksisterende gangnett og forbedrer forbindelsen mellom Fanavegen, Skjoldstølen og
Sætervegen for gående, se vedlagt mobilitetsplan datert 20.12.2021.
I planforslaget tilrettelegges det for etablering av ny snarveg gjennom planområdet for gående
(bestemmelsesområde #2 i plankart) som kobler seg på eksisterende veg (f_SGG2) innenfor
gnr. 40, bnr. 401 og 430. Snarvegen forbinder Fanavegen i vest med Skjoldstølen i nord-øst
og grøntområdet. f_SGG2 er foreslått etablert som felles gangveg med tillatt kjøring til BFS2
og eiendommene gnr. 40, bnr. 430 og 115.
I dag benyttes en sti i terreng via gnr. 40, bnr. 401 for gjennomgang. I planforslaget vil
gangvegen bli utformet som en snarveg, og vil på grunn av stigningsforhold ikke være
universelt utformet og vil ha trapper på deler av strekket. Nærmeste nabo på gnr.40, bnr. 430
ønsker i utgangspunktet ingen tilrettelegging av en snarveg gjennom området som vil omfatte
deler av tilkomstveg på privat eiendom. Vi har forståelse for dette, men viser til at vegen er
etablert i dag, og at det i utgangspunktet gjøres en reguleringsmessig endring fra «privat» til
«felles» for eiendommene gnr. 40, bnr. 430, 115 og 401 (BFS2) i tillegg til å tilrettelegge for
gjennomgang for beboere og andre, der målpunkt er Skjoldstølen og friområdet (GF) som er
en del av planforslaget.
Plan- og bygningsetaten er i utgangspunktet positive til å etablere en snarveg gjennom
området som er i tråd med overordnet føring i KPA 2018 og med anbefalingskart for gater og
byrom i utarbeidet stedsanalyse for Skjold.
Renovasjon
Forslagsstiller har opplyst at en felles løsning for renovasjon med Sætervegen 4 a-q har vært
vurdert, men at renovasjonsanlegget kun har kapasitet til å dekke eksisterende behov.
I planforslaget er det satt av areal til renovasjon i BRE1 og oppstillingsplass for
renovasjonskjøretøy i SV3. Maksimal gåavstand mellom bolig og nedkast er ca. 50 meter for
boligene lengst nord, som er i tråd med BIRs krav om maks avstand 100 meter. Plasseringen
er sentralt i planområdet og nært opp til renovasjonsanlegg for nabotomt samt felles
uteoppholdsareal.
BIR har uttalt at de kan akseptere foreslått løsning. Byplan støtter dette da mat- og restavfall,
som kastes oftest, vil være innenfor 100 meter avstand for alle boligene. Vi stiller likevel
spørsmål om valgte plassering gir tilfredsstillende sikkerhet for barn/unge og andre som
oppholder seg på fellesareal og gangtrase som ligger nært opp til snuplass og
oppstillingsplassen for renovasjon. Vi ber om at det til 2. gangsbehandling synliggjøres bedre
i planforslaget hvordan sikkerheten skal ivaretas og at det vises til flere alternativer for
plassering av renovasjon som har vært vurdert, jf. avsnitt om uteoppholdsareal.
Nettstasjon
I planbeskrivelsen vises en foreslått plassering av ny nettstasjon i felt BRE1, samlokalisert
med avfallshåndtering, se figur 17. Nettstasjonen vil ha omtrentlig dimensjon 2 x 2,5 m. I §
2.6 åpnes det for at en eventuell ny nettstasjon kan plasseres innenfor regulert byggeformål
BRE, SVG, BUT eller i byggeområdene BBB1, BKB1 og BKB2. Nettstasjonen tillates ikke
plassert i fasade som er synlig fra offentlig byrom, gate eller gang- og sykkelveg. Det bes om
innspill på gjennom offentlig ettersyn på foreslåtte plassering.
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Figur 17 viser mulig plassering av ny nettstasjon i felt BRE.
Støy
Det er utarbeidet støyfaglig rapport (Brekke-Strand, datert 03.09.2021). Det vises til
støyrapport samt planbeskrivelsen side 68 – 71 for utfyllende informasjon. Planområdet er
utsatt for støy fra vegtrafikk og bybane, og ligger i gul og delvis rød støysone i KPA.
Sumvirkning er vurdert i planforslaget og samlet støynivå (vei+bane) er beregnet opp til Lden
= 68 dB. Dette er 3 dB over grenseverdi for rød støysone. I Retningslinjene vedr. støy i KPA
fremkommer at ved støynivå opp mot og inn i rød sone kreves en grundig og bred drøfting.
Dersom avvik etter KPA § 22.2 eller § 22.3 vurderes som forsvarlig og nødvendig skal det
avklares hvilke plangrep og støyfaglige utredninger som er nødvendige. Retningslinje til § 22
i KPA gir rom for å planlegge i støyutsatte områder for større prosjekt i byfortettingssoner
mot at det sikres tilstrekkelig avbøtende tiltak.
Det er i planforslaget redegjort for og innarbeidet avbøtende tiltak som gjennomgående
leiligheter med soverom mot stille side, dempet fasade mot støyutsatt side, innglassede
balkonger, støyskjerm og balansert ventilasjon. Det oppnås stille side for alle de planlagte
byggene samt for arealer på bakkenivå egnet for utendørs oppholdsareal.
I planforslaget foreslås det at det kan tillates inntil 36 leiligheter etablert med støyutsatt
fasade, men der minst ett soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk skal
plasseres mot stille side (§ 3.1.3.2.g).
En mindre del av uteoppholdsareal på bakkeplan i sør er støyutsatt, og støyreduserende tiltak
som støyskjerm settes opp og er sikret i bestemmelsene (§ 3.1.3.2.m). Uteoppholdsarealet vil
dermed har tilfredsstillende støynivåer iht. kravet. Planforslaget regulerer for en større andel
felles uteoppholdsareal på bakkeplan enn kravet i KPA, som bidrar til å minimere andelen
privat uteoppholdsareal på balkong i rød støysone. Ny bebyggelse vil også bidra til redusert
støy for eksisterende boligbebyggelse i øst. Byggene langs Fanavegen (BKB1-2) skjermer
felles uteoppholdsareal som er planlagt mellom de fire byggene. Bakgården og felles
uteoppholdsareal vil være bilfritt og opparbeides med fellessoner for opphold tilpasset ulike
brukergrupper. I tillegg er det stilt krav i bestemmelsene til materialbruk, høyde og utforming
av støyskjerm.
Vi vurderer at planforslaget løser støyutfordringer tilfredsstillende, og har sikret gode
kvaliteter for å kunne forsvare bruk av unntaksbestemmelsen for rød støysone i henhold til
tiltakets beliggenhet i et prioritert fortettingsområde nært opp til et bybanestopp.
Støv
Liv og helse er vurdert til gul risikokategori, jf. ROS-analysen datert 09.09.2021, og
avbøtende tiltak er vurdert. Området har vært utsatt for byggeprosjekter over lengre tid, og
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naboer i området har gitt uttrykk for plagsom støy og støv i forbindelse med byggearbeid i
området. Miljørettet helsevern har til oppstart uttalt at det må stilles krav til behandling av
støv i bygge- og anleggsperioden. De støvreduserende tiltakene må også inkludere transport
av masser.
Bestemmelsenes § 3.1.1.7.a (xiii) sikrer at det skal utarbeides en tiltaksplan for å avbøte
hvordan støv fra byggearbeidet skal begrenses i anleggsperioden.
Barn og unges interesser
Planforslaget berører ikke arealer som har vært i bruk av barn og unge. Eiendommer innenfor
planområdet har vært private eneboligtomter og næringseiendom. Planforslaget legger opp til
uteoppholdsarealer som vil være mer tilgjengelig for barn og unge i nærområdet. Det er sikret
i bestemmelse § 3.1.1.4 b at arealet skal ha praktisk og varig brukskvalitet med tilrettelegging
for alle aldersgrupper. Vi er positive til at planforslaget tilrettelegger for lek og opphold
sentralt på Skjold. Etter vår vurdering er barn og unges interesser tilstrekkelig belyst i
planforslaget.
Skolekapasitet og barnehagedekning
Skole- og barnehagedekning er vurdert i planbeskrivelsen, kap. 8.8.1 og konkluderer med at
planområdet er godt dekket når det gjelder skolekapasitet i nærområdet. Planområdet ligger i
opptaksområde til Skjold barneskole og Rådalslien ungdomsskole. Skjold barneskole som
ligger 190 meter i gangavstand til planområdet med elever fra 1.–7. trinn, har kapasitet på 400
elever, og forventet elevtall i 2030 er 395. Slik det framgår av stipulerte tall er elevtallet
forventet å holde seg innenfor skolens kapasitet det neste tiåret.
Nærmeste barnehage er Skjoldtun barnehage som ligger 350 meter nord for planområdet og
Skjold menighetsbarnehage som ligger 350 meter vest for planområdet. Det finnes flere
barnehager i nærområdet. Barnehagedekning innad i bydelen var oppnådd per 2019 ved at alle
som søker om plass i bydelen får et tilbud om plass. Det forventes at antall barn økes noe,
men at bydelen har kapasitet i eksisterende barnehager i bydelen til å håndtere dette. Det vises
til at en utbygging av Skjold barnehage vil gjøre det mulig å opprettholde
barnehagekapasiteten i bydelen for bydelsvis dekning. Tiltakene som følger av planforslaget
alene, er en moderat fortetting, men pågående transformasjon og fortetting nært bybanestopp,
på Skjold og i Laguneområdet gjør at kapasiteten på barnehage- og skoledekningen fremover
er noe usikkert. Før 2. gangs behandling må det settes krav i reguleringsbestemmelsene til at
skole- og barnehagedekning i bydelen skal dokumenteres ved byggesøknad.
Naturmangfold
Det er utarbeidet en naturmangfoldrapport, datert 22.10.2020. Foreslått utbygging vil berøre
noen forekomster av rødlistet ask som er sårbar (VU) i BKB2 og BFS. I tillegg er det registret
fiskemåke som er nært truet (NT) innenfor planområdet. Det er ellers ikke registrert andre
arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller utvalgte naturtyper. Det er imidlertid registret
fremmedarter som sitkagran, platanlønn, bulkemispel, mispel-art, rødhyll, rynkerose,
fagerfredløs og krypfredløs i kategorien SE (svært høy risiko).
Ved realisering av tiltaket vil det trolig ikke være mulig å bevare eksisterende trær.
Reguleringsbestemmelsene sikrer beplantning av nye trær (§ 3.1.3.2.n og § 3.1.5.2.e). I tillegg
er det sikret at ved tiltak i planområdet skal fremmede arter fjernes fra tiltaksområder og
deponeres på forsvarlig vis. Vi anser naturmangfoldverdiene til å være tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget.
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Universell utforming
Prinsipp for universell utforming er lagt til grunn i hele planområdet. Det skal legges vekt på
universell utforming i områdene rundt fellesareal (jf. forslag til bestemmelse § 2.1.1) og i
næringslokaler. Adkomst fra uteoppholdsarealet og parkeringsanlegg frem til boenhetene vil
være universelt utformet. Boenhetene vil nås via gangveg eller heis. Bygg skal følge
gjeldende lover og retningslinjer for universell utforming. Det gis unntak for universell
tilrettelegging for 8 boenheter som er planlagt oppført som «bokaler» tilrettelagt for fleksibelt
bruk i en kombinasjon av bolig og næring innenfor BKB. Dette er i tråd med unntak i TEK 17
§ 12-2 (2) krav om tilgjengelig enhet.
Gangveger og uteoppholdsareal blir i hovedsak utformet for universell fremkommelighet. Det
kan gjøres unntak for krav om universell utforming der terrengforhold umuliggjør en
hensiktsmessig gjennomføring (jf. forslag til bestemmelse § 2.1.2). Unntaket gjelder deler av
snarveg gjennom fellesområde (bestemmelsesområde #2) der deler av strekket er brattere enn
krav til universell fremkommelighet. I disse strekkene vil det anlegges trapp. Trappefri
tilkomst fra Fanavegen til Skjoldstølen er via eksisterende gangveg nord for planområdet. Vi
vurderer løsningene og prinsippene for universell utforming som tilfredsstillende ivaretatt i
planforslaget.
Klimagassregnskap og energi
I henhold til KPA2018 skal det i reguleringsplaner for bebyggelse redegjøres for tiltak for å
minimere energibruk samt klimagassutslipp, og det skal redegjøres for valg av
energiløsninger og byggematerialer, jf. § 18.3.
Det er utarbeidet klimagassberegninger datert 10.12.2021 som er vedlagt planforslaget, og
som vil justeres gjennom planprosessen. Beregningene er basert på kvaliteter innen
materialvalg og energiløsninger som igjen er sammenlignet med et referansebygg.
Klimagassberegningene konkludere med at nye boligblokker har et totalt klimagassutslipp på
13 713 tonn CO2-ekv. beregnet over 60 år levetid. Prosjektert bygg oppnår en 21% reduksjon
av klimagassutslipp sammenlignet med referansebygget, total reduksjon er 3 712 tonn CO2ekv. Dette er i hovedsak grunnet tiltak for å begrense transport i drift som lav
parkeringsdekning, plassering nær buss og bybanestopp og lokasjon nær arbeidsplasser og
skoler. I forbindelse med arealbruk er det positivt å gjenbruke en allerede opparbeidet tomt. I
tillegg skal prosjektet svanemerkes, og da er energibehovet redusert med 10%. For redusert
klimagassutslipp er det satt krav til lette konstruksjoner for øverste plan (§ 3.1.1.13) samt
lavkarbonbetong klasse A for konstruksjoner i betong (§ 3.1.1.14).
Området grenser til og er ikke innenfor konsesjonsområde fjernvarme for Flesland – Sentrum.
Nærmeste trafostasjon ligger i Harald Skjolds veg 2C. Det skal tilrettelegges for bebyggelse
med lavt energiforbruk og miljømessig gode energiløsninger. Lavenergi- eller
passivhusløsninger skal vurderes (jf. § 2.7.1 i bestemmelser).
Det oppfordres til å aktivt arbeide med å redusere klimagassutslipp i videre prosjektering og
byggefase, herunder mer klimavennlige materialer og om det vil være mulig å gjenbruke deler
av bygningsmaterialer o.l. i forbindelse med planlagt rivning av tre bygg innenfor
planområdet.
Planfremstilling:
Planmaterialet må for noen tema redegjøres nærmer for før vi kan ta endelig stilling til
plangrep, trafikale løsninger og trafikksikkerhet, og det må påregnes oppdatering og
kvalitetssikring før 2. gangs behandling. Forslag til planbestemmelser må gjennomgås og
kvalitetsikres i forbindelse med 2. gangs behandling. Planforslaget legges ut til offentlig
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ettersyn for å få tilbakemeldinger på planforslagets mest sentrale tema. Det legges til grunn at
planforslaget gir tilstrekkelig grunnlag for naboer og høringsinstanser til å uttale seg til
planforslaget.
Konklusjon
Vi slutter oss i utgangspunktet til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget. Vi har
likevel noen merknader. Hovedsakelig gjelder dette følgende forhold:
 I felt BKB2 må byggehøyden reduseres til maks 4.
 Felt BBB1 må vurderes nærmere når det gjelder volum og høyde med hensyn til
naboer i øst, og til kulturminnet på gnr./bnr. 40/188.
 Det må sikres en større andel av familieboliger innenfor prosjektet og spesielt i felt
BBB1 en vist i planforslaget.
 Det må redegjøres bedre for hvordan planforslaget løser trafikksikkerheten rundt
renovasjonsløsningen i f_BRE og oppstillingsplass i f_SV3, i forhold til
nærliggende oppholdssoner som er foreslått som dyrkningsplass og multifunksjonell
oppholdsplass i f_BUT, jf. illustrasjonsplanen.
 Det må sikres en nærmere fysisk avgrensning mellom renovasjonspunkt og
oppholdssonene i form av terrengpleie som voll/kantsone o.l. Det må stilles krav i
bestemmelsene til kvalitet og utforming.
 Det må settes krav i reguleringsbestemmelsene til at skole- og barnehagedekning
skal dokumenters ved byggesøknad.
 Parkeringsdekning for bil må vurderes nærmere. I tillegg må det redegjøres for
hvordan gjesteparkering er tenkt løst for å unngå fremmedparkering i nærliggende
områder og langs f_SKV1.
 Det må sikres nærmere i bestemmelsene at det reguleres for næring med lite
plasskrevende varehandel i første etasje av felt BKB1 og felt BKB2.
 Det må fremkomme av planforslaget hvordan tilgang til bygg i felt BKB skal løses
for varelevering.
 Det må utredes flere alternativer for plassering av renovasjon.
Dette er foreløpige vurderinger. Vår endelige anbefaling vil fremkomme av fagnotatet til
endelig behandling (2. gangs behandling).
Vedlegg:
Plankart datert 18.03.2022
Reguleringsbestemmelser datert 24.03.2022
Planbeskrivelse datert 22.03.2022
Merknadsskjema datert 24.09.2022
Merknadsskjema utvidet planområdet datert 24.09.2021
Illustrasjonsplan datert 16.12.2021
Illustrasjonsplan hele planområdet datert 16.12.2022
Illustrasjon overgang mot Bybanen datert 03.12.2021
Illustrerende prosjekt datert 15.03.2022
Snitt og oppriss datert 03.12.2021
Perspektiver datert 03.12.2021
Sol- og skyggeillustrasjoner del 1 datert 03.12.2021
Sol- og skyggeillustrasjoner del 2 datert 14.12.2021
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MUA datert 03.12.2021
ROS-analyse datert 09.09.2021
Støyrapport datert 03.09.2021
Trafikkanalyse datert 22.01.2021
Mobilitetsplan datert 20.12.2021
Naturmangfoldrapport datert 22.10.2020
VA-rammeplan datert 29.09.2021
VA-rammeplan tegninger datert 29.09.2021
VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan datert 15.12.2021
Kulturminnedokumentasjon datert 09.09.2021
Klimagassberegninger datert 10.12.2021
Renovasjonsteknisk plan datert 15.06.2021
Uttalelse fra BIR til RTP datert 16.06.2021
Normalprofil nedkjørsel til p-kjeller f_SV1 datert 03.12.2021
Plan- og profil f_SV1 datert 03.12.2021
Tverrprofiler veg f_SV1 datert 03.12.2021
Stedsanalyse datert 04.07.2019

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentliginnsyn/innsynplanogbyggesak snr 201912384

Side 25 av 25

