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Forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn
Fana, Gnr. 40, Bnr. 354, Sætervegen. Arealplan-ID 66320000
Sammendrag
TAG Arkitekter AS foreslår på vegne av Webu 2 AS detaljregulering for et område i
Sætervegen i Fana bydel.
Planforslagets hovedformål er å legge til rette for 8 rekkehus med tilhørende
uteoppholdsarealer og parkeringskjeller. Som del av planforslaget foreslås det å regulere
gang-/sykkelveg langs kommunal veg Hjortevegen og utbedre krysset fra sidevegen privat
veg Hjortevegen. Viktige tema i planprosessen har vært volum, byggehøyder, renovasjon,
parkering, tverrforbindelser og trafikksituasjonen.
Planforslaget er i tråd med overordnede føringer, og 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. Vi har allikevel noen merknader til
planforslaget.
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. 354, Sætervegen, arealplan-ID 66320000
vist på plankart, datert 08.04.2022

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 22.04.2022

2. Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn:
a. Det må gjøres grep/avbøtende tiltak i forbindelse med skyggelegging av
uteoppholdsarealet til naboeiendommene samt markterrassene i felt BKS.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Tarje Wanvik - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse
i form av 8 rekkehus. En horisontaldelt tomannsbolig fra 1954 og en garasje forutsettes revet.
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet utgjør 5,4 daa og ligger i en sideveg til kommunal veg Hjortevegen, ca. 400 m
øst for bybanestoppet Skjold. Planområdet er omkranset av boligbebyggelse bestående av
eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, samt noen leilighetsbygg nærmere bybanestoppet.
De fleste eiendommene i området har relativt romslige hager noe som gir området et grønt
preg. Hoveddel av planforslaget omfatter gnr. 40 bnr. 354 og 1826, som består av en
horisontaldelt tomannsbolig fra 1954 og garasje samt en ubebygget eiendom. Resten av
planområdet inkluderer vegstrekningen fra avkjørsel til planområdet og frem til vegkrysset
Hjortevegen og Dyrhaugen. Ved vegkrysset ligger det blant annet en dagligvarebutikk og
frisør.

Fig. 1: Oversiktsbilde til venstre, og ortofoto over de aktuelle eiendommene til høyre.

Overordnede planer og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel (KPA2018)
I KPA2018 ligger planområdet i byfortettingssone sone 2
(se Fig. 2). Adkomstvegen til planområdet berøres av
hensynssone gul og rød støysone for veitrafikk.
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet omfattes av delvis av eldre reguleringsplan
(arealplan-ID 30350000), vedtatt i 1956, der vegarealene
er regulert.
Tilgrensende planarbeid
Nordvest for planområdet ligger vedtatt reguleringsplan
for Fana, gnr. 40, bnr. 378 m.fl. Stølsflaten (arealplan-ID
64910000). Det er flere private planforslag under arbeid i
nærheten av planområdet. Det gjelder Fana, gnr. 40, bnr.
Fig. 2: Planområdets plassering ift.
542 m.fl. Hjortevegen (arealplan-ID 66100000), sørøst for Byfortettingssone (sone 2)
det aktuelle planområdet, og Fana, gnr. 40, bnr. 531 m.fl.
Hjortevegen (arealplan-ID 65700000) samt Fana, gnr. 40, bnr. 533 m.fl. Hjortevegen
(arealplan-ID 70090000) nordøst for kommunal veg Hjortevegen. Nord for Skjold
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bybanestopp er det startet opp regulering av Fana, gnr. 40, bnr. 187, Fanavegen 44-46
(arealplan-ID 70040000).
Politiske saker
I 2018 ble det sendt inn et innbyggerforslag om å gjøre kommunal veg HjortevegenSætervegen om til miljøgate. Bystyret behandlet forslaget i møte den 25.04.2018 (sak 78/18).
I vedtaket ber Bystyret om at byrådet ivaretar ytterligere innbyggerforslagets intensjon
gjennom blant annet behandling av reguleringsplaner med relevans for den aktuelle
veistrekning, samt Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel.
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. Bakgrunnen for dette var de mange pågående små
«frimerkeplanene» i området, og det ble stilt spørsmål ved om infrastrukturen 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.

Fig. 3: Avgrensning av analyseområdet for overordnet stedsanalyse (svart stiplet strek i utsnitt til
venstre og rød stiplet strek i utsnitt til høyre) og trafikkanalyse (blå stiplet strek) på Skjold.

Den overordnede stedsanalysen (datert 01.04.2022, sak 202025387) 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. I den overordnede stedsanalyse for Skjold er det gitt en anbefaling for fremtidig
bebyggelse basert på sonene i KPA2018, terrenghøyder og omkringliggende bebyggelse. Det
anbefales fire typer bebyggelsessoner (sone A-D), hvor sone A har høy tetthet og sone D har
lav tetthet. I sone B, som planområdet ligger i, anbefales det lavblokker som en overgang
mellom tette boligkvartaler i sone A og småhusbebyggelsen. Boligene i sone B 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. I sone A og B bør
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øverste etasje være tilbaketrukket fra fasaden, eventuelt i form av saltak. Utdrag fra
kart/anbefalinger og premisser for videre utvikling på Skjold er vist i figuren under.

Fig. 4: Utsnitt fra anbefalingskart i overordnet stedsanalyse for Skjold. Planområdet for Sætervegen er
vist med lilla omriss.

Den overordnede trafikkanalysen for Skjold (datert 02.07.2021) ble igangsatt på bakgrunn av
opplevde trafikale problemer og fremtidige krav i forbindelse med videre fortetting av
området. Trafikkanalysen tar for seg et større analyseområde (se Fig. 3), men det sentrale
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interesseområdet er kv. Hjortevegen og kv. Sætervegen. I analysen fremgår det bl.a.at
utformingen i kv. Hjortevegen og kv. Sætervegen er nokså nær normalkravene, med unntak
av kryssområdet Hjortevegen – Skjoldstølen. I analysen gis det en anbefaling av tiltaksforslag
på det kommunale vegnettet i Skjoldområdet (se Tabell 1).
Tabell 1 viser tiltaksforslag på det kommunale vegnettet på Skjold:

Hovedinnholdet i planforslaget
Ny bebyggelse foreslås lagt til felt BKS. Det legges i planforslaget til rette for 8 nye rekkehus
fordelt på to bygningskropper, eksisterende tomannsbolig med garasje foreslås revet.
I planforslaget legges det opp til et bruksareal på ca. 1400 m2 inkludert parkering for bil og
sykkel for felt BKS. Det foreslås lagt til et rom for avvik på ca. 70 m2, og maksimalt tillatt
bruksareal for felt BKS er derfor rundet opp til 130 % -BRA. Maksimal byggehøyde foreslås
til kote + 71,5 for volumet i nord og til kote +71 for volumet i sør, og utgjør henholdsvis 3
etasjer for de 6 midtre boenhetene, og 2 etasjer for de to ytterste boenhetene mot nordvest og
sørvest. Det åpnes for at det kan etableres takterrasse og takstue (inntil 25 m2) på de to ytterste
boenhetene.

Fig. 5: Utsnitt fra plankart til venstre (datert 08.04.2022) og fra illustrasjonsplan (datert
05.04.2022) til høyre

Foreslått rekkehusbebyggelse er vist med inntrukket inngangsparti fra gateplan (se Fig. 5).
Mellom de to foreslåtte bygningsvolumene skal minimum avstand være 6 meter, hvor det
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legges opp til trappeadkomst fra gateplan til felles uteoppholdsareal på kollen, som delvis skal
tilbakeføres. Privat uteoppholdsareal er vist som markterrasser og takterrasse.
Tilkomst er tenkt løst via den kommunale (kv.) vegen Hjortevegen (o_SKV), og videre fra
den private (pv.) sidevegen Hjortevegen (f_SV2). Pv. Hjortevegen foreslås regulert med
kryssutforming og gjennomgående fortau (o_SKF). Bil- og sykkelparkering foreslås løst i
parkeringskjeller under hus B i felt BKS og under kollen (f_BUT), i tillegg til en
biloppstillingsplass nordøst for hus B (se Fig. 5). Oppstilling av søppelspann foreslås løst
innen felt f_BRE.
Felt B1 og B2 reguleres til boligbebyggelse i tråd med eksisterende bebyggelse, og arealet
foreslås benyttet til midlertidig bygge- og anleggsområde i forbindelse med opparbeiding av
tilstøtende gang- og sykkelveg (o_SGS).
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart 29.03.2019. Komplett planforslag til behandling ble mottatt
02.02.2022.
Plankonsulent har gjennomført medvirkningstiltak i form av intervju den 12.09.2019 med
tilfeldige forbipasserende nær planområdet om tverrforbindelser i området. Plan- og
bygningsetaten har avholdt et informasjonsmøte om pågående planprosesser og utvikling i
området for velforeninger og naboer den 22.10.2020.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Sakshistorikk
Planprosessen har tatt noe tid, blant annet som følge av at innsendt planforslag mottatt
20.12.2019 ble vurdert til å ha mangler, særlig knyttet til renovasjonsløsning og
trafikkanalysen. I påvente av overordnet steds- og trafikkanalyse for Skjold ble det anbefalt å
avvente ny innsending av planforslaget til de overordnede analysene var ferdigstilt, da vi ikke
hadde tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å behandle planforslaget. Som følge av at de
overordnede analysene var forsinket, ønsket forslagsstiller å få behandlet planforslaget nå. Det
vil derfor måtte påregnes endringer i etterkant av offentlig ettersyn.
Merknader til kunngjøring og varsling av oppstart
Til varsel om oppstart ble det mottatt 9 private merknader og 9 uttalelser fra høringsinstanser.
Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert 23.03.2022.
Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
Private merknader
 Ønsker ikke gangforbindelse over sin eiendom, og peker på utfordringer med
trafikksikkerhet i utløpet mot kv. Sætervegen.
 Bekymringer knyttet til konsekvenser for sol, innsyn og utsikt.
 Gnr. 40, bnr. 432 ønsker tilkomst til sin eiendom fra Hjortevegen.
 Ønsker at eksisterende hekk mellom prosjektet og gnr. 40, bnr. 206 består.
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 Ber om at boligene ikke bryter med området arkitektur og at området rundt blir pent
opparbeide med grøntarealer, hekker, murer og lyktestolper. Parkering bør flyttes
lengst mulig mot kv. Hjortevegen.
 Ønsker å bevare opparbeidet gjesteparkering ved innkjørsel fra kv. Hjortevegen, og at
disse reguleres til parkering.
 Positiv til tverrforbindelse mot Sætervegen.
 Bekymret for støy i anleggsfasen.
 Ønsker overgangsfelt i kv. Hjortevegen ved kv. Dyrhaugen.
Offentlige uttalelser fra høringsinstanser
 Statens vegvesen fraråder videre planlegging i området på bakgrunn av at en av
tilkomstene til planområdet er via fv. 181 Apeltunvegen, som følge av standarden på
vegen og at det er behov for bedre og tryggere tilbud til myke trafikanter langs vegen.
Utbedret veganlegg langs Apeltunvegen må reguleres, og ny regulering/utbygging må
få rekkefølgekrav til utbedring av vegen i samsvar med slik plan.
 Bymiljøetaten ber om at det tilrettelegges for en offentlig gangforbindelse/sti mellom
Hjortevegen og Sætervegen. Behov for friområder må vurderes. Terrengtilpasning og
god landskapstilpasning må vektlegges, og de grønne elementene bør fremheves.
 Bymiljøetaten og BIR anbefaler at renovasjonsløsninger ses i sammenheng med andre
pågående planer i området.
 Byantikvaren ber om dokumentasjon for bygninger som forutsettes revet. Ny
bebyggelse bør tilpasses eksisterende omgivelser og områdets typologi. Områdets
grønne preg og naturlige elementer bør ivaretas.
 Daværende Hordaland fylkeskommune ber om at planarbeidet legger særlig vekt på
samordna areal- og transport, samferdsel, arkitektur og estetikk, barn og unges
interesser og universell utforming.
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Justert plangrense
Planavgrensning er justert i etterkant av varsel om
oppstart (se Fig. 6), og er trukket inn fra sør og øst (se
avsnitt Tverrforbindelse og Renovasjonsløsning) samt
utvidet for å inkludere annen veggrunn – teknisk
anlegg fra reguleringsplan arealplan-ID 64910000.
Justering av plangrensen er ikke omfattet av et utvidet
varsel, men kunngjøres som del av 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.
Forholdet til overordnede planer
Hovedformålet bolig er i tråd med KPA2018, der
området er avsatt til byfortettingssone (sone 2).
Planområdet er berørt av hensynssone for støy, gul og
Fig. 6: Rød sirkel viser hvor
rød sone for vegtrafikk. Planområdet er i akseptabel
planavgrensningen er trukket tilbake,
gangavstand fra bybaneholdeplass Skjold,
og grønn sirkel viser hvor
planavgrensningen er utvidet etter
bussholdeplass i Fanavegen og Apeltunvegen,
varsel om oppstart.
sykkelvegnett, skole, barnehage, arbeidsplasser etc.,
hvilket bygger opp under målsettingen om at
trafikkøkning skal skje gjennom kollektivtransport, gange eller sykkelbruk. Med sentrale
funksjoner i nærheten og lav parkeringsdekning for bil bygger planforslaget opp under
visjonen om gåbyen Bergen.
Planforslaget vurderes til å være i samsvar med overordnede planer og arealstrategi.
Utforming av bebyggelsen (BKS)
I felt BKS legges det opp til etablering av 8 rekkehus fordelt på to volumer (se Fig. 7).
Maksimal grad av utnytting er satt til % -BRA = 130 %, inkludert oppstillingsplasser i
parkeringskjeller for bil og sykler. Maksimal byggehøyde for ny bebyggelse i felt BKS er kote
+ 71 meter for volumet mot sør og kote + 71,5 meter for volumet mot nord, hvilket er lavere
enn mønehøyden på kote + 73,2 meter til eksisterende bolig som forutsettes revet. Det åpnes
opp for at rekkehusene skal etableres med 3 boligetasjer, men at de to boenhetene mot
nordvest og sørvest skal trappes ned til 2 etasjer. Bebyggelsen skal ha saltak, med unntak av
de to ytterste boligenhetene mot sørvest og nordvest. Det foreslås etablert takstuer med inntil
25 m2 på disse to enhetene og takterrasse (jf. § 3.1.2.4.b). Forslagsstiller oppgir at hoveddelen
av vindusflatene vender mot gaten eller uteoppholdsarealet i bakkant av bebyggelsen.
Takterrassene og takstuene vil imidlertid komme noe nærmere nabobebyggelsen i Sætervegen
12C og 18B. Sistnevnte har også sitt uteoppholdsareal kun 1 meter fra nabogrensen.
Eksisterende hekk mot Sætervegen 18B mot sørvest foreslås beholdt i størst mulig grad, og
dersom dette ikke er mulig vil ny skjerming etableres i form av gjerde eller hekk (jf. §
3.1.2.8.e).
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Fig. 7: Illustrasjon av foreslått bebyggelse.

Planforslaget ligger i sone B i stedsanalysen for Skjold, og anbefales å ha middels tetthet og
maksimum 3-4 etasjer (se Fig. 4). Byggehøyder har vært et tema i planprosessen, og vi har
anbefalt at ny bebyggelse ikke overstiger totalt 3 etasjer. Dette er imøtekommet. Vi vurderer
at foreslått rekkehusbebyggelse i felt BKS samsvarer med anbefalingene for sone B i
overordnet stedsanalyse.
Av sol- og skyggeillustrasjonene (vedlegg MUA og sol- og skyggeillustrasjoner datert
05.04.2022) fremgår det at foreslått bebyggelse vil ta ettermiddags- og kveldssolen på
uteoppholdsarealet til eiendommene Hjortevegen 9, 13A og 13B den 20 mai og 20 juni. Det
vurderes at foreslått bebyggelse medfører uforholdsmessig store ulemper for disse
naboeiendommene, og det før 2. gangs behandling må gjøres grep/avbøtende tiltak for å
redusere disse ulempene.
Rekkehusbebyggelsen i felt BKS rammer inn prosjektet og skaper et felles uteareal på kollen
(se Fig. 5 og 7). Gjennom planprosessen har vi anbefalt at det i større grad bør åpnes opp
mellom hus A og B (se Fig. 5), for å fremme de grønne elementene som er et av de
karakteristiske trekkene på Skjold, samt at bebyggelsen ikke skal fremstå som en
sammenhengende vegg. Dette er imøtekommet, og det er i reguleringsbestemmelsene sikret at
det skal være minimum 6 meters mellom de to volumene i BKS (jf. § 3.1.2.8.a). Et slikt grep
åpner i større grad opp mot kollen, og bidrar til mer lys i prosjektet. I denne passasjen legges
det opp til en trapp fra gateplan til uteoppholdsarealet i bakkant av bebyggelsen samt et
grøntdrag ved trappen som plasseres over sykkelparkering og verksted/oppbevaring. Vi er
positive til denne løsningen. Det er videre sikret at terrenget skal avtrappes og tilbakefylles
mot boligene i BKS, samt at eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein eller tegl
(jf. § 2.3.3). Det anbefales at det vurderes sikret vegetasjonskledt utforming av murer og
vegger i passasjen.
For å tilpasse bebyggelsen til eksisterende bebyggelse har en sakset bygningskroppene, ulike
knekkpunkt på mønene og benyttet ulik farge/panelbruk (Se vedlegg Kommentarer Arkitektur
+). Det er videre sikret at boligenes fasade i hovedsak skal oppføres i naturmaterialer (jf. §
2.1.2). Det opprinnelige terrenget forslås reetablert, og ny bebyggelse er plassert inntil denne.
Dette medfører at foreslått bebyggelse er plassert tett på vegarealet (f_SV2), med inntrukne
inngangsparti som gir en liten privat sone mellom foreslått bebyggelse og tilgrensende
vegareal. For best mulig terrengtilpasning medfører dette en halv første etasje med blind
bakside. Rekkehusene møter terrenget i 2. etasje og har utgang mot uteoppholdsarealet
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(f_BUT). Det har gjennom planprosessen vært foreslått en aksebredde på kun 4 meter per
boenhet, og plan- og bygningsetaten har på bakgrunn av dette stilt spørsmål ved om det kan
oppnås gode familieboliger. I foreliggende planforslag er denne økt til 4,4 meter, hvilken vil
tilsi 4,2 meter innvendig bredde. Vi er positive til dette, og anbefaler at minimum aksebredde
sikres i reguleringsbestemmelsene før 2. gangs behandling. Aksebredden kan få betydning for
antall enheter.
Uteoppholdsareal og terrengbearbeiding
I KPA2018 (jf. § 14.2) stilles det krav om minimum 40 m2 uteoppholdsareal per boenhet. Av
dette kan maksimum 40 % oppføres på tak/altan og minimum 40 % skal utformes som
fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Det stilles videre krav til at 50 % arealet på
bakkeplan skal ha sol i 4 timer på vårjevndøgn. I planforslaget legges det opp til minimum 50
m2 felles uteoppholdsareal per boenhet og 9,5 m2 privat uteoppholdsareal per boenhet (jf. §
3.1.2.9). Eksisterende bebyggelse og tilhørende terrasse og uthus på eiendom gnr. 40, bnr. 354
er lagt inn mot en kolle som er delvis sprengt ut. Det legges i planforslaget opp til å delvis
reetablere det tidligere terrenget, og benytte arealet til uteoppholdsareal (f_BUT). Det høyeste
punktet på kollen ligger på ca. kote + 67,5 meter, og pv. Hjortevegen ligger på ca. kote + 58
meter. Det foreslås ikke etablert et eget lekeareal, men f_BUT skal møbleres med utemøbler
og mindre lekeapparat (se Fig. 8), og det legges opp til frilek (jf. § 3.1.2.9.d). Det foreslås
videre at naturterreng innen f_BUT kan medregnes i uteoppholdsarealet.
Privat uteoppholdsareal foreslås lagt til markterrasser på baksiden av hver boenhet, ut mot
felles uteoppholdsareal (f_BUT) samt at det åpnes opp for å etablere takterrasser på de to
boligenhetene som ligger ytterst mot nordvest og sørvest. Det fremgår av plandokumentene
(MUA og sol- og skyggeillustrasjoner datert 05.04.2022) at det er gode solforhold på felles
uteoppholdsareal og de private takterrassene, men at store deler av markterrassene er
skyggelagt selv midtsommers. Markterrassene skyggelegges av terrenget samt av ny og
eksisterende bebyggelse. Det vurderes at dette er en vesentlig mangel på bokvalitet, og at
dette må ses videre på før 2. gangs behandling.

Fig. 8: Felles uteoppholdsareal er vist med oransje farge, og markterrasser er vist med lilla farge
(utsnitt fra vedlegg MUA og sol- og skyggeillustrasjoner datert 05.04.2022) til venstre. Utsnitt fra
vedlegg Perspektiver til høyre.

Tilkomst til felles uteoppholdsareal er enten via markterrassene på baksiden av foreslått
rekkehusbebyggelse, via trapp mellom de to bygningsvolumene (Hus A og B i felt BKS) fra
privat veg Sætervegen (f_SV2) eller fra sti på sørvestsiden av foreslått ny bebyggelse (Hus
B). Sistnevnte har en helning på 1:8. For å nå de møblerte delene av felles uteoppholdsareal er
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stigningen 1:4. Det er i reguleringsbestemmelse § 2.2 sikret at det ved søknad om tiltak skal
redegjøres for hvordan universell utforming er løst inne i bygg og i felles uteoppholdsarealer.
Som følge av at det i prosjektet søkes å gjenopprette det naturlige terrenget i planområdet,
oppnås det derfor ikke tilgjengelighet innenfor arealet avsatt til felles uteoppholdsareal. Vi
vurderer at foreslått løsning er akseptabel da det ikke er ønskelig med ytterligere
terrenginngrep.
Etter vår anbefaling er det i reguleringsbestemmelsene sikret at terrenget skal avtrappes og
tilbakefylles mot den nye bebyggelsen i felt BKS, og at det skal vektlegges en tiltalende
utforming av overgangen mot uberørt terreng. Beplantning skal så langt som mulig skje ved
bruk av stedegne pollinatorvennlige planter, og inkludere bruk av frukttrær og bærbusker (jf.
§ 2.6.5).
Trafikkforhold og rekkefølgekrav
Trafikksituasjonen og trafikksikkerheten for myke trafikanter, herunder skolebarn, har vært et
sentralt tema gjennom planprosessen. Flere pågående reguleringsplaner regulerer
overlappende deler av kv. Hjortevegen med tilhørende sideareal.
Forholdet til fv. Apeltunvegen
Til varsel om oppstart frarådet Statens vegvesen videre planlegging av varslet område, da
tilkomst til planområdet, avhengig av målpunktet, enten er via fv. Fanavegen eller fv.
Apeltunvegen. Statens vegvesen uttalte at dagens krav til trafikksikkerhet og
fremkommelighet i fv. Apeltunvegen ikke ivaretas per i dag, og at det må reguleres et utbedret
veganlegg langs hele fv. Apeltunvegen samt at planforslaget må få rekkefølgekravet knyttet til
utbedringen. Vestland fylkeskommune overtok ansvaret for fylkesvegene ved årsskiftet 2020,
og ferdigstilte i desember 2021 et forprosjekt for fv. 5190 Apeltunvegen hvor det foreslås
utbedringstiltak.
Planforslaget legger opp til lav parkeringsdekning, og det er beregnet at ÅDT’en i
Hjortevegen økes med 0,6 % som følge av planforslaget (se vedlegg Trafikkanalyse datert
21.03.2022). Planforslaget vil derfor medføre en marginal økning av trafikk i fv.
Apeltunvegen. Det vises også til trafikkanalysen til tilgrensende planforslag (arealplan-ID
66100000), hvor Helge Hopen har lagt til grunn en 60/40-fordeling av trafikk fra kv.
Hjortevegen til fv. Fanavegen, og trafikk fra kv. Hjortevegen til fv. Apeltunvegen. Den
samlede belastningen for alle de pågående planforslagene i denne delen av kv. Hjortevegen
beregnes med utgangspunkt i en slik fordeling å gi en økning på 2,6 % i ÅDT for fv.
Apeltunvegen. Planområdet ligger i grensen mellom opptaksområde for barneskolene Skjold
og Smørås, men hovedvekten av foreslått bebyggelse ligger innenfor opptaksområdet til
Skjold skole. Det vurderes at foreslått bebyggelse ikke vil medføre vesentlig økt belastning på
fv. Apeltunvegen.
Kommunal veg Hjortevegen (o_SKV) og tilgrensende arealer
Deler av kv. Hjortevegen reguleres i foreliggende planforslag og i tilgrensende planforslag
(arealplan-ID 65700000, 70090000 og 66100000). Det legges i planforslaget opp til å regulere
en løsning med fortau på sørvestsiden av kv. Hjortevegen og gang-/sykkelveg på nordøstsiden
av kv. Hjortevegen (se Fig. 9).
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Fig. 9: Utsnitt fra tverrprofil kv. Hjortevegen (tilgrensende planforslag arealplan-ID 65700000) til
venstre, og utsnitt fra plankart til foreliggende planforslag til høyre.

Den overordnede trafikkanalysen for Skjold (datert 02.07.2021) konkluderer med at
trafikkforholdene tilsier at området kan fortettes, men at det er forbedringspotensialer knyttet
til siktforhold og kvaliteten på tilbudene for gående og syklende. I overordnet trafikkanalyse
anbefales to alternative gatesnitt for kv. Hjortevegen:
Alt. 1: «Samlevegfunksjon» med tverrprofil: 2,5 meter fortau, 6 meter vegbane, 2,5
meter + 1,5 meter sykkelveg med fortau, og ev. venteareal for buss.
Alt. 2: «Boliggate/lokalmiljøfunksjon» med tverrprofil: 2,5 meter fortau, 5,5 meter
vegbane, 2,5 meter fortau. Det foreslås også trafikksikringstiltak i form av
gjennomgang av frisiktskrav i alle kryss og avkjørsler, oppstramming av kryssområdet
mot Apeltunvegen o.l.
I den overordnede stedsanalysen for Skjold anbefales det at hovedgaten
Sætervegen/Hjortevegen bør ha brede fortau og egen løsning for syklende. Det legges videre
opp til at det må avklares i reguleringsplanene hvilken sykkelløsning som er best egnet.
Det vurderes at de to alternativene i overordnet trafikkanalyse ikke er optimale, da Alt. 1 med
separert fortau og sykkelveg vurderes som en noe tung infrastruktur for området, og Alt. 2
fremstår ikke som en tilfredsstillende løsning for gående og lokalt syklende i området. I
samråd med bymiljøetaten anbefaler vi at prinsippet i planforslaget videreføres. Bymiljøetaten
har noen ytterligere presiseringer til utformingen, hvilket resulterer i følgende tverrsnitt: min.
0,5 m annen veggrunn – grøntareal, 2,5 meter fortau + 6,0 meter kjørebane (inkl. 2 x 0,25
meter kantsteinsklaring) + rekkverksrom min. 0,5 meter + 3,5 meter fortau eller gang/sykkelveg (inkl. skulder) + min. 0,5 meter annen veggrunn – grøntareal. Fortau o_SF3 og
o_SF4 må reguleres med tilsvarende bredde, for et helhetlig tilbud for myke trafikanter langs
kv. Hjortevegen. Foreslått tverrsnitt vil medføre konsekvenser i form av inngrep i de aktuelle
naboeiendommene.
Vi stiller imidlertid spørsmål ved nødvendigheten av fysisk barriere (rekkverk). Det er flere
avkjørsler fra eiendommer langs kv. Hjortevegen, hvilket vil medføre hyppige åpninger i
rekkverket. Vi ber om tilbakemeldinger fra bymiljøetaten på dette. Bymiljøetaten har videre
anbefalt at o_SGS må forlenges noen meter videre inn i f_SV1 for å legge til rette for kortere
krysningspunkt. Forslagsstiller har valgt å ikke imøtekomme dette. Det bes om at behovet for
et kortere krysningspunkt samt frisikt vurderes før 2. gangs behandling.
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Avkjørselen til gnr. 40, bnr. 535 ut mot kv. Hjortevegen (o_SKV) foreslås sanert gjennom
planforslaget. Dette er i henhold til bymiljøetaten sin uttalelse, som følge av at eksisterende
avkjørsel over o_SGS ikke er godkjent. Ny adkomst til eiendommen reguleres i planforslaget
nord for Hjortevegen (arealplan-ID 65700000).
Adkomst pv. Hjortevegen (f_SV2), og pv. Sætervegen (f_SV3)
Foreslått adkomst til planområdet er fra kv. Hjortevegen (o_SKV) via pv. Hjortevegen
(f_SV2). Bymiljøetaten har gjennom planprosessen anbefalt at det bør vurderes om adkomst
kan legges fra pv. Sætervegen (f_SV3), i stedet for fra kv. Hjortevegen. Forslagsstiller
vurderer at denne delen av Sætervegen ikke er egnet for økt trafikk som følge av at vegen er
smal og har dårlig sikt. Adkomst er derfor foreslått via kv. Hjortevegen. Det foreslås
imidlertid gjennom planforslaget å åpne opp mellom pv. Hjortevegen (f_SV2) og pv.
Sætervegen (f_SV3), til et felles vegareal med utforming tilnærmet et gatetun på myke
trafikanters premisser. Gjennomgangen foreslås stengt med bom. Det foreslås videre at det
kan oppføres ikke-permanent møblering, plantekasser o.l Gjennomkjøringen skal kun benyttes
av utrykningskjøretøy. Det legges også opp til at f_SV3 kan benyttes til av/pålessing for
boenheter innenfor BKS (jf. §§ 3.2.2.4 og 3.2.2.5).
Innledningsvis valgte forslagsstiller å regulere pv. Hjortevegen (f_SV2) iht. eksisterende
situasjon med 3 meter bredde. Hjortevegen ligger på kommunal grunn, men oppfyller ikke
håndbokskravene. Bymiljøetaten har derfor bedt om at f_SV2 reguleres til felles og ikke
offentlig eierform samt at det sikres i reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates ytterligere
utvidet bruk av avkjørselen (sikret i § 3.1.2.11.b). Dette er imøtekommet. Forslagsstiller har
også regulert tilhørende annen veggrunn – grøntareal (f_SVG) til felles eierform. I
foreliggende planforslag er adkomsten fra kv. Hjortevegen (f_SV2) foreslått regulert til
avkjørsel med 5,5 meter bredde, og med frisikt 4 x 20 meter og 20 x 20 meter. Ifølge
trafikkanalysen (datert 21.03.3033) er bakgrunnen for dette økt ÅDT i sidevegen (f_SV2)
samt for å gi tilkomst til liten lastebil. Den tidligere uttalelsen til bymiljøetaten vedrørende
regulering av gjennomgående fortau (o_SKF) og nedsenket kantstein er imøtekommet (jf. §
3.2.8.1). Vi ber om tilbakemeldinger fra bymiljøetaten på foreslått utforming av f_SV2 og
o_SKF1 samt om f_SV2 og f_SVG skal reguleres til offentlig eierform.
Pv. Hjortevegen (f_SV2) skal benyttes til snuareal for renovasjonskjøretøy. Det foreslås sikret
differensiering av dekke, f. eks brostein, for å signalisere blandet bruk der snuarealet ligger
mot gangsone og trapp i tilknytning til ny bebyggelse i felt BKS (jf. § 3.2.2.3). Vi er positive
til dette.
Sideveg pv. Hjortevegen (f_SV1)
Pv. Hjortevegen (f_SV1) er eksisterende adkomstveg til bebyggelse på nordsiden av
Hjortevegen, og reguleres også i planforslag for Fana, Gnr. 40, Bnr. 531 mfl., Hjortevegen
(arealplan-ID 65700000).
Rekkefølgekrav
Det stilles i planforslaget rekkefølgekrav (jf. § 6.2.1) til at kjøreveger, veger, fortau, gang- og
sykkelveg, annen veggrunn– tekniske anlegg og grønnstruktur og kombinert formål/nedsenket
fortau skal opparbeides med bredde, stigning og kurvatur som vist i plankartet, datert
08.04.2022. 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
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kan innebære en reguleringsrisiko og nye rekkefølgekrav til planen. Rekkefølgekrav må stå i
rimelighet til utbyggingen, som kun omfatter 8 boenheter.
Parkering
I henhold til KPA2018 skal det i byfortettingssonen legges opp til en lav parkeringsdekning
for bil, med minimum 0,6 og maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA bolig.
Forslagsstiller har gjennom planprosessen foreslått en lavere parkeringsdekning enn kravet i
KPA, med kun to biloppstillingsplasser for deleringbiler samt krav om at det skulle følge med
en cargosykkel til hver boenhet. Vi har vært positive til både lav parkeringsdekning for bil og
bildeling i planforslaget, men har i den forbindelse påpekt risikoen for
fremmedparkering/parkering langs gaten. Det er også stilt spørsmål ved hvordan
gjesteparkeringen skal løses. I lys av den lave parkeringsdekningen, ble det bedt om en
vurdering av risikoen for fremmedparkering i nærområdet. Forslagsstiller valgte i stedet å
oppjustere parkeringsdekningen til 0,86 parkeringsplasser per 100 m2 BRA bolig (som utgjør
7 parkeringsplasser for bil), og oppstillingsplassene for bildeling og krav om cargosykkel er
tatt ut. Parkeringsplasser for bil og sykkel foreslås løst i parkeringskjeller
(bestemmelsesområde #2) under Hus B (se Fig. 5) og deler av uteoppholdsarealet (f_BUT).
Det legges også opp til en biloppstillingsplass for gjesteparkering ved innkjøring til
parkeringskjelleren. Det bes om innspill på foreslått parkeringsdekning, og forholdet må
drøftes nærmere før 2. gangs behandling.
Tverrforbindelse pv. Hjortevegen (f_SV2) og kv. Sætervegen
I KPA2018 er fokuset på gode gangforbindelser styrket. Bergen skal utvikles som en gåby og
det skal sikres sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser. Ifølge KPA § 13.3
skal det legges til rette for trafikksikre snarveier og gang- og sykkelforbindelser mellom bolig
og viktige målpunkter samt grønnstruktur. I oppstartsmøtet anbefalte bymiljøetaten at det
skulle legges til rette for etablering av en stiforbindelse mellom kv. Hjortevegen og kv.
Sætervegen (se Fig. 10). En slik forbindelse vil gi en kortere og mer trafikksikker adkomst til
nærbutikken og til friområdet i Skjoldstølen samt ivareta barn og unges interesser, binde
nabolagene sammen og skape trygge forbindelser. Den overordnede stedsanalysen anbefaler
også en slik forbindelse for å skape et mer finmasket fotgjengernett som kan bidra til å både
redusere gangavstand og biltrafikken. Bymiljøetaten har gjennom planprosessen anbefalt at
stien bør være minimum 2,5 meter bred,
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gruslagt og belyses med vanlige lysstolper. Det er
gjennom planprosessen meldt tilbake at planområdet
ligger i byfortettingssone, og at det da er viktig å sikre
tverrforbindelser slik at en unngår at kvartalet blir for
stort og tett uten passasjer.
Forslagsstiller og plankonsulent vurderer at en
tverrforbindelse isolert sett et positivt tiltak, men
påpeker at inngrepet vil medføre store konsekvenser for
de berørte naboeiendommene (jf. kap. 5.8.3 i
planbeskrivelsen). De berørte grunneierne har uttalt til
varsel om oppstart at de er svært negative til en slik
forbindelse. Det pekes videre på at utløpet til en slik
tverrforbindelse mot kv. Sætervegen er uoversiktlig og
lite trafikksikkert, noe overordnet stedsanalyse støtter
opp under.
Fig. 10: Utsnitt fra planbeskrivelsen.
Plankonsulent har gjennomført et medvirkningstiltak i
Mulig tverrforbindelse er vist med lilla
form av befaring og spørreundersøkelser til
stiplet linje. Planområdet er vist med
forbipasserende i området (04.10.2019). Resultatet av
rød farge.
spørreundersøkelsen oppsummeres til at nærmiljøet
samlet sett mener at det er tilstrekkelig med forbindelser i området. Dette støttes opp av
rapporten i prosjektet «Gangveger til bybanen» for bybanestrekket mellom Nesttun og Rådal.
Rapporten viser til at «de fleste naturlige forbindelser ut til Fanavegen og bybanestoppet
eksisterer» og at «gatenettet har varierende kvalitet, men en har likevel sett det som
tilfredsstillende i forhold til befolkningstettheten». Videre står det at en kan se på nye
løsninger dersom det blir aktuelt med fortetting i områdene, men at dette bør vurderes i
planarbeidene.

Forslagsstiller konkluderer med at konsekvensene for en slik tverrforbindelse er større enn
behovet, og at det heller bør gjøres tiltak for å i større grad synliggjøre forbindelsen øst for
lekeområdet Hjortebanen samt at koblingen mellom pv. Sætervegen (f_SV3) og pv.
Hjortevegen (f_SV2) bør styrkes (se avsnitt Adkomst pv. Hjortevegen (f_SV2), og pv.
Sætervegen (f_SV3)). Forbindelsen ved lekeområdet Hjortebanen øst for planområdet
reguleres i tilstøtende reguleringsplan (arealplan-ID 66100000). Plan- og bygningsetaten
vurderer at en mulig tverrforbindelse mellom kv. Hjortevegen og kv. Sætervegen er
tilstrekkelig belyst, og konkluderer med at en slik forbindelse vil medføre store konsekvenser
for de berørte partene. Det vurderes videre at tverrforbindelsen øst for Hjortebanen er
tilstrekkelig.
Renovasjon
Planforslaget omfatter 8 nye boenheter, og det stilles derfor ikke krav om nedgravde
containere. Det ble tidligere i planprosessen foreslått oppstilling av søppelspann innenfor
formålet f_SVG, som er et kommunalt eid areal. Både plan- og bygningsetaten og
bymiljøetaten var negative til foreslått løsning, da dette arealet benyttes til blant annet
snøopplag. Det ble samtidig vist til at renovasjon skal løses på egen tomt. Anbefalingen er
etterkommet og det er nå foreslått oppstilling av søppeldunker på hentedager innenfor felt
f_BRE i tilknytning til ny bebyggelse. Renovasjonsteknisk plan (datert 29.09.2020) er
forelagt BIR, som stiller seg positiv til foreslått løsning. Det planlegges for tre spann per
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husholdning, inkludert spann for matavfall. Søppelspannene og plastsekkene foreslås lagret i
avsatt areal i parkeringskjelleren.
Både BIR og bymiljøetaten uttalte til varsel om oppstart at det burde ses på en samlet
renovasjonsløsning for området/tilgrensende planer, i tråd med § 20.2.2 i KPA. Varslet
plangrense til oppstart medtok deler av gnr. 40, bnr. 7 som ligger i pv. Hjortevegen, slik at det
kunne tilrettelegges for en felles løsning. Det ble i den forbindelse avholdt et møte
(29.08.2019) for å diskutere mulige løsninger. I møtet deltok BIR, bymiljøetaten, plan- og
bygningsetaten og plankonsulenter fra dette planforslaget, og fra de to andre pågående
planforslagene i området (arealplan-ID 65700000 og 66100000). Det var ikke tilstrekkelig
felles interesser for samarbeid om felles renovasjonsløsning mellom partene for de tre
planforslagene. Plangrensen er derfor trukket noe tilbake i etterkant.
Universell utforming
Tilkomsten til rekkehusene er universelt tilgjengelig, men boenhetene har ikke alle
hovedfunksjonene på inngangsplanet. Privat uteoppholdsareal ligger i direkte tilknytning til
boligene. Gangvei fra sørsiden av Hus B og opp til uteoppholdsarealet har en helning på 1:8,
og kan benyttes som gangtilkomst med barnevogn og større hageredskaper. Det oppnås ikke
universell utforming i prosjektet. Foreslått bebyggelse har ikke krav om heis, eller krav til
universelt utformet uteoppholdsareal.
Barn og unges interesser
Planområdet er ikke i bruk som lekeareal for området og vil ikke påvirke barn og unges
interesser negativt. Etter vår vurdering er barn og unges interesser tilstrekkelig belyst i
planforslaget.
Barnehagedekning og skolekapasitet
Ifølge Barnehagebruksplanen 2016-2030 for Bergen kommune er dekningsgraden for Fana
bydel 89,9 %. Det ligger tre barnehager i nærheten av planområdet innen en radius på ca. 1
km. Ifølge prognosen forventes barnetallet i bydelen å øke, og det vil derfor være behov for
tiltak etter år 2020 for å møte veksten i barnetallet og øke kapasiteten i barnehagene i Fana
byområde etter 2020. Dersom det ikke etableres noen nye barnehageplasser i Fana byområde
etter 2020 vil dekningsgraden i Fana byområde i 2030 være på rundt 81 %.
Planområdet inngår i Smørås barneskolekrets, men ligger også i underkant av 1 km i avstand
fra barneskolene Skjold og Apeltun. Smørås barneskole har ifølge Skolebruksplanen 20212030 noe forventet kapasitet de neste ti årene, hvilket bekreftes i oppdatert Elevtallsprognose
2019-2040 (april 2020). Prognosene tar høyde for ny boligutbygging. Nærmeste
ungdomsskole er Rådalslien som ligger ca. 2 km fra planområdet. Ifølge Skolebruksplanen
har ungdomsskolen lav kapasitet i første del av planperioden, men at denne vil bedres
nærmere år 2030.
Naturmangfold
Planforslaget er vurdert opp mot Naturmangfoldloven §§ 8-12 i planbeskrivelsen, og vi finner
disse vurderingene tilfredsstillende. Tiltakene som følger av planforslaget, ser ikke ut til å
komme i konflikt med de interessene Naturmangfoldloven er ment å ivareta.

Side 16 av 18

Energi og klimagassberegninger
Det må før 2. gangs behandling utarbeides klimagassberegninger iht., KPA § 18.4 (valg
mellom riving og bevaring, nybygg over 1000 m2) samt redegjøres for klimagassreduserende
tiltak (KPA § 18.3).
Eksisterende trafo (BE) videreføres. Det fremgår av planbeskrivelsen at det skal etterstrebes å
benytte fremtidsrettede energiløsninger for oppvarming av boligene. Ifølge planbeskrivelsen
skal bygningene oppføres i tre, med unntak av parkeringskjeller og grunnmur. Ifølge
planbeskrivelsen planlegges det oppført solcellepanel for å lade el-biler og el-sykler. Det
anbefales at intensjonene om klimagassreduserende tiltak sikres i reguleringsbestemmelsene.
Det anses som positivt at det er sikret i reguleringsbestemmelsene (jf. § 2.6.1) at det skal
utarbeides miljøsaneringsrapport, der det også skal redegjøres for om materialet kan
ombrukes.
Planfremstilling
Planmaterialet må for noen tema redegjøres nærmer for før vi kan ta endelig stilling til
planforslaget, og det må påregnes endringer i plandokumentene før innsending til 2. gangs
behandling av planforslaget i henhold til kommentarene i fagnotatet. Vi har likevel valgt å
legge planforslaget ut til offentlig 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:
 Det må gjøres grep/avbøtende tiltak i forbindelse med skyggelegging av
uteoppholdsarealet til naboeiendommene samt markterrassene i felt BKS.
Dette er foreløpige vurderinger. Vår endelige anbefaling vil fremkomme av fagnotatet til
endelig behandling (2. gangs behandling).
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VA-rammeplan datert 24.06.2019
VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan datert 10.07.2019
Kulturminnedokumentasjon datert juni 2019
Renovasjonsteknisk plan datert 29.09.2020
BIR’s uttalelse til renovasjonsteknisk plan datert 29.09.2020
Trafikkanalyse datert 21.03.2022
Stedsanalyse udatert
Kommentarer Arkitektur + udatert

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentliginnsyn/innsynplanogbyggesak snr 201820619
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