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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger
1.1 Sammendrag
TAG arkitekter utarbeider, på vegne av forslagsstiller Webu 2 as, forslag til detaljreguleringsplan for
FANA, gnr. 40, bnr. 354 m.fl. sentralt på Skjold. Planområdet er på ca. 5,4 daa og ligger i sone 2
Byfortettingssone i kommuneplanens arealdel KPA2018. Hovedformålet med planforslaget er konsentrert
småhusbebyggelse i form av rekkehus, med 8 boenheter fordelt på to bygningskropper. Planlagt %BRA er
130 %.
Tilkomst til planområdet er fra Hjortevegen i nord. Det er lagt opp til lavest mulig parkeringsdekning
grunnet den sentrale beliggenheten, med kort vei til bybane og andre offentlige og private servicetilbud.
Parkeringsplasser for bil er lagt på grunnen, mens all sykkelparkering er lagt under grunnen.
Planlagte boliger vil ha inngangsparti mot nord og øst, mot felles adkomstveg. Privat og felles uteareal er
planlagt mot en kolle i sørlig del av planområdet. Maksimal høyde på byggene er tre etasjer, og to etasjer +
takstue for de to ytterste boligene i hver ende. I planprosessen har det vært spesielt stort fokus på
stedstilpasning og terrengtilpasning, samt bevaring og tilbakeføring av eksisterende kolle på byggetomten.
Planen omfatter gang- og sykkelveg langs deler av Hjortevegen, og overlapper tilgrensende reguleringsplan
4601_65700000 under arbeid, etter krav fra Bergen kommune i oppstartsmøtet.
1.2

Nøkkelopplysninger
Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:
Sentrale grunneiere:
Planens
hovedformål:

Fana
Sætervegen
Webu 2 as
Webu 2 as

Gårds- og bruksnummer:

40/354 m.fl.

Plankonsulent:

TAG arkitekter as

Bolig

Planområdets størrelse:

5,4 daa

Grad av utnytting:

Ca. 130 %

Varsel om innsigelse:
Kunngjort oppstart:
Problemstillinger:

Nytt bruksareal /
Antall nye boenheter:
Nei
Konsekvensutredningsplikt:
29.3.2019
Offentlig ettersyn:
Stedstilpasning, byfortetting, byggehøyder

8 i rekke
Nei
dd.mm.åååå

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planarbeidet
Det er en politisk ønsket strategi å fortette rundt bybanestopp og i områder med høy tettet av offentlig og
privat service. Planområdet ligger i sone 2 Byfortettingssone i KPA2018. Sone 2 legger opp til en
«videreutvikling av bolig- og næringsområder med bymessig karakter». Bakgrunn for planarbeidet er å
tilrettelegge fortetting i tråd med overordnet plan på en tomt som er godt egnet til rekkehusbebyggelse og
som ligger i nærhet av bybane og lokalsentrum.
2.2 Hensikten med planforslaget
Det er ønskelig å bygge 8 familieboliger i rekke, med felles gate og hage. Arealet er godt egnet til bolig og
ligger midt i et allerede veletablert boligområde.
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3 Planområdet – dagens situasjon
3.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger i et eksisterende boligområde i Sætervegen på Skjold. Området ligger litt over 2 km sør
for Nesttun sentrum, 1 km nord for Lagunen og 12 km sør for Bergen sentrum. Planområdet ligger like i
nærheten av Skjold bybanestopp og Fanavegen, ca. 350 meter.

Figur 1: Oversiktsbilde, planområdet er markert med rødt (kilde: miljostatus.no)
Figur 2 (i rute): Oversiktsbilde - lokalisering av planområdet (kilde: miljostatus.no).
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Planen er foreslått avgrenset som vist i figur
3. Avgrensing følger eiendomsgrenser og
vegkantlinjer, samt formålsgrenser i
tilgrensende og overlappende
reguleringsplaner. Avgrensningen er avklart
med Bergen kommune.

Figur 3: Planområdet sin avgrensning.

Planområdets avgrensning er noe endret etter varsel om
oppstart. Varslingsgrensen er vist under i figur 4. Planområdet
omfattet ved varsling et smalt areal i sørgående retning for
mulighet for etablering av en tverrpassasje i form av offentlig
sti/ gangveg. I planprosessen har det blitt vurdert at det ikke er
hensiktsmessig å regulere det aktuelle arealet til offentlig sti/
gangveg, da dette vil medføre uhensiktsmessig store ulemper
for eiere av arealet, uten å føre med seg vesentlige fordeler for
lokalmiljøet. Les mer om dette i kap. 5.8.3.

Figur 4: Varslingsgrense
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3.2 Arealbruk
Tilgrensende arealer består i all hovedsak av boligtomter. Det er en betydelig grad av fortetting rundt
bybanestoppet på Skjold. Den planlagte bebyggelsen som ligger nærmest Fanavegen planlegges med
kombinerte formål hvor det åpnes for både forretning, kontor, bevertning og bolig. På andre siden av
Fanavegen ligger Skjold skole og Skjold kirke.

Figur 5: Eksisterende bebyggelse i nærområdet.

3.3 Stedets karakter og landskap
Nærområdet består hovedsakelig av boliger. Kartet i neste figur viser en oversikt over eksisterende og
planlagt bebyggelse. Denne består i all hovedsak av ene- og tomannsboliger, noen flermanns-boliger,
boliger i rekke og blokkleiligheter i nord (Mårdalen). Ut mot Fanavegen planlegges det etablert flere større
boligblokker og bygg med kombinertformål bolig, forretning, kontor og bevertning. Dette prosjektet
strekker seg også innover Sætervegen. Eksisterende ene-, tomanns- og flermannsboliger er markert med
grønt.
Eksisterende rekkehusbebyggelse er markert med blått og planlagt rekkehusbebyggelse er markert med
tiplet blå linje. Eksisterende og ferdig regulert blokkbebyggelse er markert med gult. Prosjekt som åpner for
blokkbebyggelse og som er under planlegging er markert med oransje. Like nord for planområdet finnes
næringsbebyggelse med dagligvarebutikk, frisør og en hud-/helseklinikk, markert med lilla i kartutsnittet i
figur 5.
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Innenfor planområdet finner man i dag en horisontaldelt tomannsbolig bygget i 1954. Boligen er på tre
etasjer og det står oppført en dobbel garasje på sørlig del av tomten.

Planområdet

Figur 6: Dagens situasjon i umiddelbar nærhet til planområdet. Variert bebyggelse. Plangrensen er markert med rødt.
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Figur 7: Bebyggelse i og rundt planområdet
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Figur 8: Bebyggelse i og rundt planområdet

Området ligger tilbaketrukket fra Hjortevegen og Sætervegen og er lite synlig fra hovedfartsårene i
nærområdet. Området rundt bybanestoppet på Skjold er i stor endring og det er flere utbyggingsprosjekt og
reguleringsplaner i prosess i nærområdet. Som vist i illustrasjonene i figur 7 og 8 er området preget av
eneboligbebyggelse med middels til store hager. Vedtatte fortettingsstrategier i Bergen kommune og
nærheten til bybanestoppet på Skjold gjør området til et attraktivt fortettingsområde.
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er lagt inn mot en kolle som delvis er sprengt ut for å gjøre
plass til bebyggelsen samt til private terrasser og uthus. Kollen ligger som en liten høyde mellom seks
eksisterende eneboliger og utgjør en grønn buffer mellom de ulike eiendommene. Kollens opprinnelige
høydekoter er omtrentlig markert med hvit stiplet linje i figur 10. En kan se i kartet og på flyfoto i figur 9, at
det er gjort inngrep i kollen, spesielt ved eksisterende enebolig i Sætervegen 12 D og Sætervegen 18 B, ved
bygging av terrasse o.l. Eiendommene som planlegges revet er markert med rød linje og kryss.
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Det høyeste punktet på haugen ligger på ca. kote + 67,5, eksisterende bygg ligger på ca. kote + 63. Den
private delen av Hjortevegen ligger på ca. kote + 58 ved de aktuelle eiendommene.

Figur 9: Flyfoto som viser eksisterende bebyggelse og dagens
terrenginngrep i kollen.

Figur 10: Topografien i området er delvis
kupert.

Det er svært gode solforhold innenfor planområdet. Eiendommene ligger opp mot en liten kolle i nordvest.
Landskapet et stykke sør for planområdet stiger mot Smørås, Stendafjellet og Hamrefjellet i sør.
3.4 Kulturminner og kulturmiljø1
Gården Skjold, gnr. 40, er en av de eldste i Fana. Ifølge kulturminnegrunnlaget utarbeidet i forbindelse med
bybaneutbyggingen mellom Nesttun og Rådal (2007), er det eldste tunet bruk 1 og 4 i dag. Dette tunet ligger
langs med Fanavegen, ca. 250 meter nordøst for Skjold kirke. Området er i dag tett bebygget, men mange av
bygningene står fremdeles.
Osbanen, som åpnet i 1894, førte til at det ble attraktivt med boligbygging på Skjold. Til tross for
utparsellering av tomter, for det meste til villaer og eneboliger, beholdt området sitt landlige preg til lenge
etter krigen. Under krigen var det stor grad av Tysk aktivitet på både Øvsttun og Skjold, men det er alt i alt,
lite krigsminner igjen i området i dag.
Byantikvaren stadfester at de mener det er få områder som egner seg for fortetting dersom man ikke skal
bryte opp områdets karakter.
Siden kulturminnerapporten var ferdig i 2007 og bybanetraseen forbi Skjold åpnet i 2013 er det, i likhet med
områdene rundt andre bybanestopp, påbegynt en fortetting. Dette er i tråd med overordnede mål om Gåbyen
Bergen og fortetting rundt senterområder og kollektivhovedårer.
Kulturminnegrunnlaget i forbindelse med utbyggingen av bybanen gjennomførte en gjennomgang av
veifarene på skiftekartet over gården Skjold fra 1859 viser en rekke veier. Kartet viste ikke vegkarakter, og
det vites ikke om veiene var stier, tråkk eller faktiske veier. Få av veiene i kartet eksisterer i dag. «Veiene
Fanaveien, Harald Skjoldsvei og Skjoldsstølen (som også var trasèen til Osbanen) følger stort sett de gamle
veiene. Bare et lite stykke av kirkeveien (gamle kyrkjeveien) fra Fanaveien til Apeltunveien er
1

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00016/Kulturminnegrunnlag__16464a.pdf
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opprinnelig»2. Gamle kirkevegen strekker seg øst-vest like sør for bybanestoppet på Skjoldskiftet, mellom
Fanavegen og Apeltunvegen. Osbanen, åpnet i 1894, hadde 12 stasjoner/stoppesteder hvorav en av disse var
på Skjold. Banen hadde stor betydning for landbruket, og som tidligere nevnt, førte etableringen av banen til
at det ble mer attraktivt å etablere bolig i Skjoldområdet. Osbanetraseen går et lite stykke vest for
planområdet, via Skjoldstølen, forbi der hvor Sætervegen, Hjortevegen og Bjørnevegen møtes og videre
sørover langs Bjørnevegen.

Figur 11: KPA har lagt hensynssone 570_4 - Historiske jernbanetraséer i traséen for den gamle Osbanen
vises med gul skravur. Planområdet er markert med rød stiplet linje (kilde Bergenskart.no).

I sin kulturminnerapport anbefaler Byantikvaren at både Kirkeveien (gamle Kyrkjevegen) og Osbanetraséen
reguleres til spesialområdevern. Begge disse vegene ligger utenfor planområdet og tiltak innenfor
planområdet vil ikke påvirke de historiske veifarene.
Huset som står innenfor planområdet, skal rives. Huset er en horisontaldelt tomannsbolig bygget i 1954.
Boligen er tre etasjer høy, inkludert kjelleretasje som går delvis inn i kollen i nordvest. Det er utarbeidet en
egen kulturminnerapport knyttet til den eksisterende boligen, som er planlagt revet. Rapporten ligger som
vedlegg.
3.5 Landbruk
Ikke aktuelt.
2

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00016/Kulturminnegrunnlag__16464a.pdf
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3.6 Naturverdier
Planområdet består av bebygd areal og eksisterende hageareal. Det er ikke registrert arter av særlig stor
forvaltningsinteresse eller av stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert
fremmede arter innenfor planområdet. Sørlige deler av planområdet består i stor grad av krattpreget
vegetasjon med en blanding av mindre løvtrær, og noen få bartrær.

Figur 12: Vegetasjon sør på eiendommen, mot privat vei (Hjortevegen)

Hagen ellers fremstår som fint opparbeidet med hagebusker og noen trær. Nordøst for eksisterende bolig
står det et større bøketre, trolig blodbøk. I Norge er bøketrær i stor grad brukt som prydtrær i hager og
vokser kun i liten grad vilt.
Ved Hjortevegen 3, like nord for planområdet er det gjort flere registreringer av gråsisik, bjørkefink,
gråtrost, fiskemåke, tyrkerdue, gulspurv og stær. Gråsisik, bjørkefink og gråtrost er registrert som
ansvarsarter. Det vil si at mer enn 25 % av europeisk bestand befinner seg i Norge. Dette gir Norge et ekstra
ansvar i vernet om disse fugleartene. Fiskemåke, tyrkerdue, gulspurv og stær er registrert som nær truet. En
art registreres som nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for kritisk truet (CR), sterkt truet
(EN) eller sårbar (VU), men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.
Det er nylig vedtatt en reguleringsplan som legger til
rette for blokkbebyggelse innenfor Hjortevegen 3,
hvor observasjonene av fugleartene har tatt sted. I
sakspapirene for den nylig vedtatte
reguleringsplanen står det følgende i fagnotatet, om
registrert dyreliv på eiendommen: «Eiendommen er
bebygget og har ingen grøntfaglige registreringer.
Foreslått tiltak vurderes ikke å være i konflikt med
de interesser naturmangfoldloven er ment å ivareta».
I tillegg til fugleartene nevnt over er det registrert
pinnsvin på samme lokasjon. Pinnsvin er registrert
som fremmed art.

Figur 13: Ved inngangspartiet på eksisterende bolig står et
større bøketre. Bladene er både grønne og rødbrune, noe
som tolkes til at treet trolig er en blodbøk.
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3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Det er ikke registrert spesielle grønne interesser innenfor planområdet. Hagearealet til eksisterende bolig vil
utgjøre et godt grunnlag for felles og private uteareal for fremtidige boliger innenfor planområdet.

Figur 14: Oversiktskart over grønne interesser i nærheten av planområdet. Planområdet er markert med rød sirkel
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Planområdet ligger sentralt til med korte avstander til store og gode grøntareal. Smøråsfjellet ligger 2,4 km
unna planområdet og det tar litt under 30 minutter å gå til Nøttveitvegen og ytterligere ca. 10 minutter å
komme til parkeringsplassen. Smøråsfjellet er et mye brukt friluftsområde som er godt tilrettelagt for
mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Fjellet er også inngangsporten til mange turer med ulike
aktivitetsnivå. De små, og lite trafikkerte gatene på Skjold, benyttes mye til tur. Her er det stor og variasjon i
bebyggelse grøntareal, noe som gir en fin ramme rundt en kortere tur i mer urbane strøk.

Figur 15: Kartlagte friluftslivsområder i nærheten av planområdet. Planområdet er markert med stiplet linje (kilde: naturbase)
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3.8 Skole og barnehage
Skjoldtun er nærmeste barnehage og ligger ca. 400 meter nord for planområdet. Akasia menighetsbarnehage
og Skjold barnehage ligger henholdsvis 600 meter og 800 meter unna planområdet. Barnehagebruksplanen
for Bergen kommune 2016-2030 viser til at dekningsgraden for Fana bydel 89,9 % og at det er noe
begrenset kapasitet i de nærmeste barnehagene. Videre viser prognosene at barnetallet i bydelen vil øke på
lang sikt og at det derfor vil være behov for tiltak for å møte denne veksten etter 2020.
Planområdet ligger midt mellom tre barneskoler, men akkurat innenfor opptaksområdet til Skjold
barneskole. Skoleopptaksgrensen til Smørås og Apeltun barneskoler går like vest og sør for planområdet.
Skjold skole ligger 450 meter og 6 minutters gange unna planområdet. Smørås skole ligger 800 meter og 10
minutters gange unna planområdet. Apeltun skole ligger 800 meter og 11 minutters ganga unna
planområdet. Det er under to kilometer til ungdomsskolen, Rådalslien.
I kartutsnittet under er barnehager markert med blå sirkler, skoler er markert med grønne sirkler.
Legevakten for Fana ligger på Nesttun. Skjold helsehus og Volvat medisinske senter er markert med lilla
sirkler. Det er to sykehjem (Odins vei bosenter og Skjoldtunet sykehjem) og et eldresenter (Mårdalen
eldresenter) i nærheten av planområdet. Disse er markert med oransje sirkler.
Nærmeste dagligvarebutikk, ligger i Hjortevegen, ca. 150 meter nord for planområdet. Sammen med
dagligvarebutikken finner en også en frisør og en hudklinikk. Andre dagligvarebutikker finner man på
Lagunen storsenter og like ved Mårdalen bybanestopp.

Figur 16: Kartutsnitt viser en oversikt over skoler, barnehager og helsetilbud i nærheten av planområdet (kilde: Bergenskart).

16

3.9 Barn og unges interesser
I nærområdet finnes det flere friluftsområder. Ca. 250 meter nord for planområdet ligger et større
grøntområde med lekeplass og grusbane for fotball, markert som nr. 2 i kartutsnittet med tilhørende bilder
under. Dette området ligger i tilknytning til Skjoldtun barnehage og er kartlagt som et svært viktig
friluftsområde, og sikret som grøntareal i vedtatt KPA. Et annet viktig grøntområde ligger ca. 200 meter mot
øst. Arealet kalles Hjortebanen og består av grusbane, lekeplass, skogsområde med flere trehytter og andre
tegn på barns lek, markert som nr. 5 i kartutsnitt og bilder under. Hjortebanen er kartlagt som et viktig
friluftsområde, og sikret som grøntareal i KPA. Andre grønne kvaliteter i nærområdet er lekeplassen ved
Skjold skole, ca. 600 m mot nordvest, og områdene rundt Apeltunvannet og Iglavatnet.

Figurer 17: Oversiktskart
og bilder fra Hjortebanen.
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3.10 Veg og trafikkforhold
3.10.1 Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet er fra E39 via fylkesveg 582, Fanavegen, via kommunal veg, Sætervegen og
Hjortevegen og inn på privat veg fra Hjortevegen. Sætervegen, sammen med Hjortevegen, kobler de to
fylkesvegene Fanavegen og Apeltunvegen. Det er nylig gjort oppgraderinger Hjortveien. Fartsgrense i
Hjortevegen er 40 km/t og det er fartsdumper ca. hver 75. meter.

Figur 18: Oversiktskart som viser veg og adkomst til planområdet.

3.10.2 Trafikkmengde
Trafikkmengde i Hjortevegen er 3800 ÅDT. Vegen benyttes som gjennomkjøringsveg mellom Fanavegen
og Apeltunvegen.
Ifølge Statens vegvesen sin database var det en ÅDT på 3800 i Hjortevegen sørøst for planområdet i 2016.
Med utgangspunkt i en ÅDT på 3800 gir dette en framskriving til ÅDT på 5056 i år 2038 ved hjelp
prognoser (Utregning trafikktall for årene 2014‐2050 er basert på TØI‐rapport 1362/2014, "Grunnprognoser
for persontransport 2014‐2050").
Når det gjelder atkomstvegen 3188, sør for Hjortevegen, finnes det ingen tellinger. Atkomstvegen betjener i
dag fire boligenheter. Tabellen under er hentet fra håndbok 146 og viser faktorer en kan benytte seg av for å
finne ut hvor mange turer hver bolig kan generere.
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Figur 19: Tabell fra Statens vegvesen sin håndbok 146

3.10.3 Trafikksikkerhet
Det er tosidig fortau langs Hjortevegen, og fartsdumper hver 75. meter. Vegstandarden til Hjortevegen er
nærliggende til Sa2, da dette en samleveg hvor vegen går gjennom bebygd område og fordi ÅDT er mer enn
1500. Det er per dags dato tosidig fortauløsning langs denne vegen.
Fartsgrense i Hjortevegen er 40 km/t. Hovedkoblingen mellom de to mer trafikkerte veiene Fanavegen og
Apeltunvegen, er vestlig del av Sætervegen og Hjortevegen. Ellers består nærområdet av et nettverk av små
tilkomstveger til boligene. Den eneste av disse, hvor det er målt trafikkmengde er Bjørnevegen, med en
ÅDT på 400. De andre småvegene har trolig enda lavere ÅDT og liten gjennomgangstrafikk. Få av
småvegene har fortau. Det er ofte flere ulike traséer som er mulig å velge seg, fra et målpunkt til et annet
målpunkt i dette området, se figur 20 som viser målpunkt i nærområdet.

19

3.10.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger tett på både bybane og gode bussforbindelser i alle retninger. Det er ca. 350 meter fra
planområdet til bybanestoppet på Skjold. Linje 21 mot Haukeland sykehus forbi kollektivholdeplassen på
Skjold. Fra Lagunen terminal går det totalt 12 busslinjer mot de fleste områder i Bergen/Storbergen.

Figur 20: Kartutsnitt viser planområdet og avstander til viktige kollektivholdeplasser (kilde bergenskart.no).

3.10.5 Myke trafikanter
Kartutsnittet i figur 21 viser målpunkt i nærområdet og skoleveg-traséer mot de tre barneskolene i
nærområdet er markert med ekstra tykk stiplet linje. Alle de tre skoleveg-traséene kan karakteriseres som
trygge skoleveger, med fortau langs kjørevegen og overgangsfelt der det er nødvendig å krysse kjøreveg.
Skoleveg mot Skjold skole, som er den skolen fremtidige beboere på eiendommen vil sokne til, har gangbro
over bybane og Fanavegen, som er den vegen med størst ÅDT. Naturlig krysningspunkt av Hjortevegen for
disse barna er i svingen/krysset mellom Sætervegen, Hjortevegen og Bjørnevegen. Dette krysset er regulert
innstrammet slik at areal for kjørende blir redusert og areal for gående og syklende utvides. Ved å stramme
inn krysset vil en gi fotgjengere bedre forhold og kjørende vil måtte senke farten mer enn de må i dag. Mot
Smørås skole må barna krysse Apeltunvegen i et område som har en ÅDT på 5000. Barna som går mot
Apeltun kan krysse Apeltunvegen etter avkjørselen mot Smørås og har dermed en vesentlig lavere ÅDT på
krysningspunktet. Apeltunvegen stopper like vest for Apeltun skole og det er kun noen få boliger som har
tilkomsten sin herfra.
Det er flere pågående reguleringsplaner i området med krav om opparbeiding av vegstrekket mellom
Fanavegen i vest og øst til planområdet.
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Det er mange små stikkveger og vegstykker som kobler nabolagene og boliggatene i området sammen.

Figur 21: Kartutsnittet viser målpunkt i området med noen av de mindre trafikkerte tilkomstveiene til boligene
markert med gul stiplet linje. Tykkere gul stiplet linje vier korteste skolevegtrasé til de tre barneskolene i
nærområdet.

3.11 Universell utforming
I dag er det universell tilkomst frem til eksisterende enebolig. Eneboligen går over tre etasjer og er ikke
universelt utformet.
3.12 Vannforsyning og avløp
Det er utarbeidet en VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Denne redegjør for dagens
situasjon og legger føringer for fremtidig situasjon. VA-rammeplan er vedlagt planforslaget.
3.13 Energi
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Bergen kommune. Det ligger en trafokiosk
like øst for prosjektet, rett ved siden av Hjortevegen 13 A. Det er ikke mottatt merknad fra BKK i
forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid.

21

3.14 Støyforhold
Området hvor det legges til rette for etablering av boliger, ligger tilbaketrukket fra kjøreveg og det ligger
ikke innenfor hverken gul eller rød støysone.

Figur 22: Utsnitt av støysonekart. Planområdet er markert med rød stiplet linje (Kilde: miljostatus.no).

3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon
3.15.1 Grunnforhold:
Det er ikke registrert potensiell skredfare i eller i nærheten av planområdet (kilde: miljøstatus.no).
Planområdet er registrert som bart fjell og fjell med tynt eller usammenhengende løsmasser.
3.15.2 Flom:
Det er ingen fare for flom i eller i nærheten av planområdet. Planområdet ligger opp mot en liten høyde og
høyere enn det meste av nærområdet.
3.15.3 Luft- eller grunnforurensing:
Området har moderate tall for utslipp av CO2 fra diffuse industrikilder – 95,68-252,53 tonn per 5x5 km2.
Området har moderate tall for utslipp av CO2 fra forbrenning – 4,40-16,85 tonn per 5x5 km2.
Området har lave tall for utslipp av CO2 fra innenriks skipsfart – 0,10-0,32 tonn per 5x5 km2.
Området har moderate tall for utslipp av CO2 fra veitransport – 12,20-40,25 tonn per 5x5 km2.
Området har lave tall for utslipp av metan fra jordbruk – 0,10-8,51 tonn per 5x5 km2.
3.15.4 Radon:
Det er moderat til lav radon-aktsomhet i planområdet.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnende planer
4.1.1 Regionale planer
Klimaplanen for Hordaland 2014-2030
Klimaplanen for Hordaland er en regional klima- og energiplan i medhold av plan- og bygningsloven. Den
tar opp tre utfordringer – hvordan vi kan redusere utslipp av klimagasser, hvordan energibruken kan bli mer
effektiv og med mer fornybar energi, og hvordan vi kan tilpasse oss til klimaendringene. Planen tar opp
sammenhengen mellom klimagassutslepp og energi. Det er gjort vurderinger knytt til utformingen av
boligene som fremmer morgendagens løsninger.
Regional kulturplan: Premiss – kultur 2015-2025
Regional kulturplan, premiss: kultur omfatter museum og kulturminnevern, arkiv, kunstproduksjon og
kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Visjonen for Regional kulturplan er å
videreutvikle Hordaland som en ledende kulturregion og formålet med planen er å skape grunnlag for en
offensiv og langsiktig kulturpolitikk med forutsigbare rammer, internt i fylket og i forhold til eksterne
aktører. I plansammenheng er det punkt 1, Endring i bolig og infrastruktur, punkt 5, Kulturminnevern og
museum, og punkt 9, Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som er aktuelle.
Regional transportplan 2018-2029
Regional Transportplan Hordaland skal være en samlet langsiktig regional strategiplan for transportsektoren
i Hordaland. Planen skal ligge grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringer gjennom handlingsprogram
og budsjettvedtak, samtidig som den skal gi innspill og føringer til prosesser som gjelder Hordaland, men
som ligger utenfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde. Regional transportplan har egne strategier
for Bergensområdet. Disse omhandler blant annet nullvekst i personbiltransporten, samordnet areal- og
transportplanlegging, miljøvennlige transportformer og avgrensing av personbiltransporten.
Planområdet ligger slik til at det er svært enkelt for mange å klare seg uten å bruke personbil i hverdagen.
Det er kort vei til bybanen og buss, det er dagligvarebutikk under 200 meter unna, barneskoler,
ungdomsskole og flere andre offentlige servicetilbud er å finne i kort avstand til planområdet.
Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028
Regional areal- og transportplan for bergensområdet har som overordnet mål at Bergensområdet skal være
en bærekraftig og konkurransedyktig vekstregion. Utbyggingsmønster og transportsystem skal gi effektiv
utnytting av samfunnsressurser og infrastruktur. Samordnet planlegging og et klimavennlig
utbyggingsmønster skal legge til rette for at transportveksten skjer i tråd med nullvekstmålet og at regional
grønnstruktur og kulturminneverdier blir bevart. Det skal være en balansert fordeling av boliger og
arbeidsplasser i bergensområdet. For senterstruktur og utbyggingsmønster er målet at det skal være
arealeffektivt og klimavennlig og basert på den regionale senterstrukturen. Planområdet ligger slik til at det
er svært enkelt for mange å klare seg uten å bruke personbil i hverdagen. Det er kort vei til bybanen og buss,
det er dagligvarebutikk under 200 meter unna, barneskoler, ungdomsskole og flere andre offentlige
servicetilbud er å finne i kort avstand til planområdet.
Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025
Regional plan for folkehelse er forankret i regional planstrategi for Hordaland 2010-2011 og erstatter
Fylkesdelplan for universell utforming 2006-2009 «Deltaking for alle». Visjonen for arbeidet er «fleire gode
leveår for alle» og for å nå dette målet fokuserer planen på fem viktige temaområder; Helhetlig
folkehelsearbeid og universell utforming, lokalsamfunn, nærmiljø og bolig, oppvekst og læring, arbeid og
arbeidsplassen, aktivitet og sosial deltakelse. Plan- og bygningsloven krever blant annet at all planlegging
skal fremme befolkningens helse, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge kriminalitet. Det er derfor
viktig at det i planframlegget blir lagt vekt på blant annet universell tilgjengelighet, gode og nære
uteoppholdsareal/grøntareal, støyproblematikk og kriminalitetsforebyggende tiltak.
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Kollektivstrategi for Hordaland 2014
Kollektivstrategien er utarbeidd med forankring i Regional Transportplan for Hordaland 2013–24.
Kollektivstrategien skal være et faglig grunnlag for prioriteringer i fylkeskommunen, bidra i planer og
utgreiinger hos kommuner og etater og gi Skyss mandat i arbeidet med utviklingen av tilbudet.
Regional plan for attraktive senter 2015-2026
Målet med planen er at Hordaland skal ha attraktive senter som fremmer livskvalitet, et robust
næringsliv og miljøvennlig transport. Sentrene skal tilrettelegge for vekst i hele fylket. Bergen kommune
svarer på målsettingene i denne regionale planen ved fortetting rundt avgrensede sentrumssoner og
kollektivhovedårer.

Figur 23: Utsnitt av kommuneplan for Bergen kommune (KPA2018). Planområdet er stiplet med rødt, gul sone
for veistøy er vist med gul stiplet linje (kilde: Bergenskart.no).

4.1.2 Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner
I kommuneplanens arealdel KPA2018 ligger området godt innenfor sone 2, byfortettingssone. Sone 2 legger
opp til en «videreutvikling av bolig- og næringsområder med bymessig karakter». Området rundt
bybanestoppet på Skjold er under utvikling og det er flere pågående reguleringsplaner med mål om
fortetting i nærområdet. De fleste av disse er prosjekter med lavblokker.
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4.2 Reguleringsplaner
Det aktuelle planområdet er i all hovedsak uregulert. Hjortevegen er regulert og under regulering.
Kartutsnittet under viser gjeldende og påbegynte reguleringsplaner i nærområdet.

Figur 24: Påbegynte og gjeldende reguleringsplaner i nærheten av planområdet.

1. FANA. GNR 40 BNR 7, SKJOLD planID 30350000 – Ene- og tomannsboliger samt rekkehus. Vedtak i
kraft 6.12.1956
2. FANA. GNR 40 BNR 531 M.FL.. HJORTEVEGEN planID - 65700000 – under utarbeidelse –
Fortettingsprosjekt med ca. 15 boligenheter i blokkbebyggelse på 3-4etg. Iflg. siste innsendte
planmateriale 28.6.2018.
3. FANA. GNR 40 BNR 530 M.FL.. HJORTEVEGEN planID - 70090000 – varslet oppstart 05.05.2020 –
Fortettingsprosjekt boligbebyggelse 3-4 etg. iflg. varslingsbrev. Nabomøte avholdt 03.11.21.
4. FANA. GNR 40 BNR 411 M.FL.. DYRHAUGEN planID – 63960000 – Blokkbebyggelse i 4 etg. +
parkeringskjeller. Vedtak i kraft 21.9.2016
5. FANA. GNR 40 BNR 211 OG 131. SÆTERVEGEN 12 OG 14 planID – 17160000 – ene- tomannsbolig
i sør og blokkbebyggelse på fire etasjer i nord. Vedtak i kraft 7.2.2005 (planen er delt i to av plan
64910000)
6. FANA. GNR 40 BNR 378 M.FL.. STØLSFLATEN planID – 64910000 – blokkbebyggelse i 3 etg.
Vedtak i kraft 20.6.2018
7. FANA. GNR 40 BNR 189 M.FL.. FANAVEGEN 46-50 planID – 62800000 – Vedtak i kraft 21.11.2018
(tar med seg alt vegareal fra bybanestoppet på Skjold til gjeldende plan for Dyrhaugen med planID
63960000 – Fortettingsprosjekt med 86 leiligheter kombinertformål bolig, forretning, kontor og
bevertning på over 20 meters byggehøyde iflg. planforslag til offentlig ettersyn 2016.
8. FANA. GNR 40 BNR 5 M.FL.. SKJOLD planID – 30420000 – Eneboliger. Vedtak i kraft 5.1.1962
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9. FANA. GNR 40 BNR 244. 335 OG 1049. SKJOLD planID – 4760000 – boliger. Vedtak i kraft
21.11.1977
10. FANA. GNR 40 BNR 11. SKJOLD planID – 30620000 – Eneboliger. Vedtak i kraft 31.8.1950
11. FANA. GNR 40 BNR 542 M.FL.. HJORTEVEGEN planID – 66100000 – boligblokk. Under
planlegging
12. FANA. GNR 40 BNR 187, FANAVEGEN 44-46 planID 70040000 – etablere blokkbebyggelse. Arbeid
under planlegging

Figur 25: Oversikt over planstatus av vei-infrastruktur fra fylkesvei i vest og frem til planområdet.

4.3















Temaplaner
Arkitektur+ - arkitektur og byformingsstrategi for Bergen 2019
Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
Klima- og energihandlingsplan for Bergen
Grøntmiljøplan 2010-2020
Grønn strategi. Klima- og energihandlingsplan for Bergen
Grønn strategi, herunder temakart for blå/grønne strukturer KPA
Skolebruksplanen for 2016-2030
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2019-2021
Handlingsplan mot støy 2013-2018
Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021
Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS)
Kulturminnestrategi vedtatt i juni 2019
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4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Formålet med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging i kommunen, er å sikre at
kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Videre skal retningslinjene sikre mer
effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og sikre at kommunene bruker et bredt
spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
De statlige planretningslinjene for styrking av barn og unges interesser i planlegging har som mål og sikre
et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at
oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid sammenfaller med
eksisterende kunnskap om barn og unges behov.
De statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at stedsog byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene og at transportsystemene skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og
boligmiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen.
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5 Beskrivelse av planforslaget
Boligprosjektet i Sætervegen er et fortettingsprosjekt hvor to tomter, en av dem bebygget med en enebolig,
planlegges omformet til et boligprosjekt med 8 rekkehus fordelt på to separate volum. Planområdet ligger
tilbaketrukket fra Hjortevegen, hovedvegen gjennom nærområdet som kobler Apeltunvegen og Fanavegen.
Tomten ligger ca. 350 meter fra Skjold bybanestopp og i nærheten av skoler, barnehager, dagligvarebutikk
og andre offentlige og private servicefunksjoner.
5.1 Planlagt arealbruk
5.1.1 Utvikling av plangrep
Utgangspunktet
Tomten er preget av en forhøyning/ kolle
i vest, som gir et markant høydesprang
fra øst til vest. På kollen står det noen
høye trær og tomten har generelt mye
vegetasjon i vest som opptrer som
skjermende for innsyn. Tidligere
utbygging av tomten, i forbindelse med
eksisterende enebolig og arbeid knytt til
uteoppholdsareal for eneboligen, har ført
til en del planeringer og endringer av
landskapet rundt boligen. For å kunne
bevare og tilbakeføre kollen og de
kvalitetene denne kan gi for et nytt, lite
boligprosjekt, er ny bebyggelse trukket så
langt vekk fra kollen som mulig og ut
mot eiendomsgrensene i vest og sør.
Høydespranget på ca. 3 meter tillater bilog sykkelparkering under bakken, uten for Figur 26: Innledende plangrep – skjematisk forklart
store inngrep på tomten. Innkjøring til
parkeringsdekket skjer på nordsiden av husrekken lengst mot sør. En plasseringen av denne i bakkant av
boligarealet, gir mulighet for boligareal og inngangsparti ut mot gaten. Dette gir liv og aktivitet til
gateplanet og en unngår døde fasader. Kollen og dens grønne preg trekkes ut mellom de to
bygningskroppene og ned mot gaten. Gateplan og kolle knyttes sammen med en trapp. Boligene får en
fasade som åpnes opp mot uteområdet og kollen i vest, hvor tomten er solfylt og skjermet.
Det var tenkt parkering og en halv førsteetasje på bakkeplan, utnyttet som entré m.m. slik at rekkehusene
skulle møte bakken på en god måte og ikke strekke seg for høyt. Ved å gi bygningene skråtak, oppnår man
en sympatisk gesimshøyde, uten å gå på bekostning av rekkehusenes bruksarealer og arkitektur.
Utvidelse av mellomrommet
Kollen er en viktig del av tomten og det har gjennom hele prosjektet vært viktig å tilbakeføre de delene av
kollen som er mulig å tilbakeføre. Det har det vært jobbet med å gjøre mellomrommet mellom de to
husrekkene så stort at grønnstrukturen kan trekkes helt ned til gaten. Det er satt krav i bestemmelse om at
mellomrommet skal være minst 6 meter bredt og byggegrensene er trukket inn i det aktuelle arealet som bør
forbli ubygget og få delvis nytt terreng. Bakgrunnen for dette grepet handler både om å skape lys og
fremheve kollen som et viktig element på tomten, samtidig som det også understreker bygningstradisjonen i
nærområdet hvor typologien har vært småhusbebyggelse mellom og på toppen av koller. Gjennom
stedstilpassede materialvalg og volum, samt ved oppdeling og saksing av ny bebyggelse, tilpasser den nye
bebyggelsen seg den eksisterende typologien i området på en god måte.
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Nedtrapping mot nabobebyggelsen
Nedtrappingen mot nabobebyggelsen bygger opp under hensynet til nabobebyggelsen og understreker
omfavnelsen av kollen. De to boligene i nordvest-enden og sørøst-enden av prosjektet er en etasje lavere
enn de andre seks boligene. Disse to boligene strekker seg litt lenger inn mot kollen, noe som gir skjerming
av utearealet og kollen bakom bebyggelsen og som gir en lun og mer intim kvalitet til dette uterommet.
Langs den sørøstlige ende-boligen er det planlagt en gangtilkomst som gir enklere tilkomst til kollen med
barnevogn og større hageredskaper o.l.

Figur 27: Kartutsnittene over viser hvordan prosjektet har utviklet seg i løpet av
planprosessen.

29

Kartet under er hentet fra Byromsanalysen. Her vises planområdet i sammenheng med nye og eksisterende
forbindelser, koblingspunkt m.m.

Figur 28: Anbefalingskart, fra Byromsanalysen
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5.1.2 Reguleringsformål

Figur 29: Planforslag med tegnforklaring
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Figur 30: Arealoversikt
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5.2

Gjennomgang av reguleringsformål

BKS – rekkehus på to til tre etasjer
Planforslagets bebyggelse er delt inn i to boligrekker med ulik størrelse. Den sørligste rekken består av tre
enheter i rekke og den nordligste består av fem enheter i rekke. Seks av boligene er gitt en høyde på tre
etasjer, med maks byggehøyde k+ 71,5 og k+71 hvor øverste etasje har et moderne saltak. De to endeenhetene i nord og sør er på to etasjer og skal ha flatt tak, med mulighet for takterrasse og en liten loftstue
med skrått tak, og en aksebredde på 4 meter.
Boligaksene i Sætervegen er hhv 4 meter og 4,2 meter. Det er valgt smale akser for å kunne lage bygg over
tre plan uten at de blir så store at de utelukker familier med middels inntekt. Boligene er på ca 130m2 som
gjør at de kommer i et fornuftig prissjikt. 4 meter er bredden på et fleksibelt og godt rom slik vi kjenner det
fra eldre bygårder der alle rom var ca. 4X4 meter. I boligene i Sætervegen er rommet brukt til stue, spisestue
og foreldresoverom evt. to barnerom.
Boligenes fasade skal i hovedsak oppføres i naturmaterialer. Fasaden skal bestå av minimum to
fargenyanser/paneltyper for å skape variasjon. Bebyggelsen skal fremstå som fem eller færre volum ved
hjelp av saksing av bygningskroppen, ulike knekkpunkt på mønene, ulik farge/panelbruk e.l. jf.
illustrasjonsplan og 3d-illustrasjoner.
Utnyttingsgrad for bebyggelsen innenfor BKS er satt til 130 % BRA. Parkeringskjeller under grunnen er
inkludert i %BRA.

Figur 31: Illustrasjon av bebyggelsen

Alle enhetene har en blind bakside i førsteetasje for best mulig terrengtilpasning. Enhetene har
inngangsparti mot gaten i front i øst/ nordøst, og utgang til vestvendt hage fra stue i andre etasje.
Prosjektet skaper to rom. Et stramt og offentlig rom, og et mykere og mer organisk privat/ halvprivat rom.
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Ut mot den urbaniserte utsiden, som vender mot nabobebyggelse langs Hjortevegen er prosjektet gitt
inntrukne inngangsparti med en liten privat sone til et kaffebord eller lignende. Mot kollen skaper
bebyggelsen og plasseringen av denne et mykt, organisk og mer privat rom med private markterrasser.
Prosjektet tilbakefører og myker opp overgangen mellom bygget areal og naturterreng på kollen i vest.
Private hager og semiprivat uteoppholdsareal mot kollen skaper en trygg og grønn sone som er perfekt for
barnefamilier. Enkel møblering og små lekeapparat skal installeres for å oppnå en sosial felles uteplass.
Uteoppholdsareal:
Alle boenhetene får ca. 9,5 m2 privat uteoppholdsareal i form av markterrasser. Mer info i punkt. 5.5.
Planen legger ikke opp til et eget lekeareal, men det er satt krav til at felles uteoppholdsareal f_BUT skal
inneholde noen mindre lekeapparat og felles sittemøbler. Kollen skal i så stor grad som mulig tilbakeføres
til sin opprinnelige form, og implementeres som en grønn lunge i boligprosjektet.
Det er viktig at utforming og møblering fremmer felles bruk av dette området. Som illustrasjonen under
viser er intensjonen å skape både private, semiprivate og felles uteareal med glidende overganger med felles
plasser sentralt på kollen.

Figur 32: Illustrasjon av bebyggelse og uterom

Energianlegg, BE
Areal satt til energianlegg o_BE er areal for eksisterende trafokiosk.
Renovasjonsanlegg, BRE
Renovasjon er planlagt løst i eget felt på privat grunn. Det er lagt opp til at de planlagte 8 boligene får tre
husholdningsspann hver; ett for papir, ett for restavfall og ett for matavfall. Spannene og plastsøppel lagres i
avsatt areal i bod under grunnen, og plasseres innenfor regulert areal f_BRE på hentedagen.
Trafikkareal:
De planlagte boligene skal ha adkomst fra eksisterende avkjørsel fra Hjortevegen. Adkomst fra Sætervegen
har vært vurdert, men denne delen av Sætervegen er smal og har dårlig sikt, og er ikke egnet for økt trafikk.
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Veg, SV
f_SV1 er eksisterende adkomstveg til bebyggelse på nordsiden av Hjortevegen.
f_SV2 er felles adkomstveg for eksisterende bebyggelse og planlagt, ny bebyggelse i planområdet. Det er
gjort vurderinger knyttet til fremtidig aktivitet på vegen og ved å sikre gjennomgående fortau med
nedsenket kantstein forbi avkjørsel mot Hjortevegen vil trafikksikkerheten for myke trafikanter være god.
Det gjennomgående fortauet gjør det tydelig for biler fra f_SV2 og fra Hjortevegen at dette er areal for
myke trafikanter. f_SV2 som gir tilkomst til parkeringsplasser for ny bebyggelse, og til eksisterende boliger.
Vegarealet i f_SV2 er 5,5 meter bredt. Tilkomst/innkjøring til parkeringsplassene for det planlagte
boligprosjektet er lagt slik at kjøring på eiendommen minimeres.
f_SV2 benyttes som snuareal for renovasjonskjøretøy. Den del av vegarealet hvor snuarealet ligger mot
gangsone og trapp mellom bebyggelsen skal etableres i et annet dekke enn resten av vegen, for å signalisere
blandet bruk. Dekket skal stå i kontrast til resten av vegdekket, for eksempel ved bruk av brostein.
f_SV3 er del av adkomstveg til naboeiendom på gnr. 40 bnr. 379. Mellom f_SV3 og f_SV2 settes det opp
bom. Bommen vil hindre gjennomkjøring, men gjør det mulig for myke trafikanter å passere. Bommen vil
kunne åpnes slik at man ikke hindrer eller reduserer muligheten for utrykningskjøretøy.
Kjøreveg, SKV
I tillegg til atkomstvegen til prosjektet (sideveg til Hjortevegen) er Hjortevegen fram til krysset med
Dyrhaugen med i planområdet. Dette er tatt med i planområdet etter at planavdelingen i oppstartsmøtet,
stilte krav om å ta med det samme arealet som omkringliggende pågående detaljreguleringsplaner hadde fått
krav om. En slik overlapping av detaljreguleringsområder har til hensikt å sikre at hele Hjortevegen til slutt
blir regulert. Dersom hver plan regulerer et lite stykke, kan en ende opp med at mindre deler av vegen ikke
blir ferdig regulert grunnet at f.eks. en av detaljreguleringsplanene stopper opp eller ikke vedtas. Det er krav
fra Statens vegvesen og Bergen kommune om regulering av gang- og sykkelveg langs Hjortevegen. Det er
tatt med tilstrekkelig areal til gang- og sykkelveg, kjørevegen og fortausareal er tatt med i planområdet.

Figur 33: Illustrasjon som viser gaten

Fortau, SF
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o_SF1-4 er offentlige fortau langs begge sider av Hjortevegen. Fortauene reguleres tilsvarende eksisterende
situasjon. o_SF1 og 2 skal være sammenføyd ved kombinert formål veg/fortau, o_SKF, ved avkjørsel fra
Hjortevegen til f_SV2.
Gang- og sykkelveg, SGS
Formålet o_SGS er offentlig gang- og sykkelveg langs o_SKV kommunal veg Hjortevegen. Gang- og
sykkelvegen skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på plankartet.
Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT
Formålet o_SVT er offentlig og skal sikre areal mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Innenfor formålet
o_SVT skal det etableres rekkverk som fysisk skille mot o_SKV. Det tillates åpninger i rekkverket for
atkomst til boligeiendommer, vist som retningsgivende atkomstpiler i plankartet.
Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Innenfor formålet annen veggrunn grøntareal kan det etableres fyllinger, skjæringer, rekkverk, gjerde, mur,
nettstasjoner og liknende som ikke er til hinder for fri sikt eller drift og vedlikehold av veganlegget. Arealet
skal gis en grønn og tiltalende utforming.
Kombinert formål veg/fortau, SKF
Felt o_SKF er kombinert formål veg og fortau ved avkjørsel til f_SV2. o_SKF skal utformes som
gjennomgående, nedsenket fortau. Se beskrivelse av f_SV2 over for hvorfor dette grepet er valgt.
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Figur 34 Utsnitt av ill. plan

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Det arkitektoniske hovedgrepet for eiendommen baserer seg på en videreføring og nytolking av
omkringliggende frittliggende småhusbebyggelse. Prosjektet legger opp til åtte boliger i rekke, med en
aksebredde på fire meter. Ved å dele bebyggelsen inn i to bygninger, og ved videre inndeling av to og to
enheter ved saksing og ulik farge/ panel, gir bygningene inntrykk av å bestå av fem enheter, med volum som
tilnærmer seg tomannsboliger. Mellomrommet mellom de to bygningskroppene skal være på 6 meter.
Denne oppdelingen viktig for solforholdene til nabobebyggelsen, og for skaper luftighet rundt bebyggelsen.
Boligene er godt tilpasset omkringliggende boligers volum og uttrykk. Den moderne formen for saltak, med
ulike knekkpunkt, gir prosjektet en moderne vri, samtidig som det henviser til eksisterende arkitektur i
nærområdet.
Et annet viktig grep er tilpasning og form opp mot kollen. Kollen skal delvis tilbakeføres, da etablering av
eksisterende bolig og tilhørende uteareal har ført til sprenging og planering av store deler av kollen innenfor
utbyggingstomten. I rommet mellom bygningene kommer kollen flytende et stykke ned og frem. Dette
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grepet understreker den stedegne arkitektoniske tradisjonen hvor terrengtilpasning og hager med små hauger
og koller er en viktig del av helhetsbildet.
Planlagt bebyggelse plasseres stramt opp mot vegarealet og frigjør dermed plass til uteoppholdsareal mot
kollen i bakkant av bebyggelsen. Uteoppholdsarealet reguleres som eget formål (f_BUT) som sammen med
byggegrenser og bestemmelser, sikrer kollens naturlige formasjon og vegetasjon og sikrer at det tillates å
(delvis) tilbakeføre kollen. Byggegrensen mot vegarealet er plassert tett på eiendomsgrensen, mens
byggegrenser mot naboer i sørvest og nordvest er lagt med fire meters avstand fra eiendomsgrensen.

Figur 35: Illustrasjon av bebyggelse med grøntpreg mellom de to bygningskroppene
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Figur 36: Illustrasjon av bebyggelse i fugleperspektiv som viser hvordan kollen flyter ut mellom de to bygningskroppene.

Mot nærmeste naboer i nord og sør, trappes bebyggelsen ned og gis en annen takform enn de seks enhetene
i midten. Dette underbygger inntrykket av et mindre antall enheter.

Figur 37: Illustrasjon av bebyggelse med nedtrapping mot nabobebyggelse, sett fra nordvest

Figur 38: Illustrasjon av bebyggelse med nedtrapping mot nabobebyggelse, sett fra sørøst
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5.3.1 Byggehøyder
Rekkehusene er gitt en høyde på to etasjer og tre etasjer. For de to enhetene lengst mot sør og mot nord er
det mulighet for en liten loftstue i tilknytning til takterrassen. For de seks enhetene i midten, er det lagt opp
til tre etasjer. Fra uteoppholdsarealet på kollen vil bare de øverste etasjene være synlige, slik at prosjektet
herfra vil oppfattes som enetasjes og toetasjes bygg. Enhetene med to etasjer har flatt tak med takterrasse,
mens de med tre etasjer er gitt en moderne form for saltak hvor mønet er plassert ulikt slik at taket knekker
på forskjellige steder. Inngangspartiene for alle enhetene ligger på ca. kote +60,5 mot vegarealet.
Eksisterende enebolig ligger i dag tettere opp mot kollen og har en mønehøyde som er over to meter høyere
enn planlagt bebyggelse.

Figur 39 Avstander til de nærmeste naboene er følgende: Avstander til de nærmeste naboene er følgende:
Nord gavl i hus A til Sætervegen 12C – 8,8 meter, Nordøstre gavl i hus A til Sætervegen 12B 6,4 meter (garasje), Sørvestlige gavl
i hus B, til Sætervegen 18B – 5,8 meter, Sørlig gavl i hus B til Hjortevegen 9 – 7,1 meter
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Figur 40: Illustrasjon av bebyggelse sett fra Hjortevegen

De to enhetene på to etasjer er gitt ulik form grunnet tilpasning til terrenget. Den nordligste enheten trapper
seg opp i terrenget. Den har blind bakside på første plan. Andre etasje er i foreløpige skisser delt i to nivåer
og boligen møter terrenget i den øverste delen av andre etasje. Den sørligste enheten på to etasjer har også
blind bakside på første plan. Andre etasje er i foreløpige skisser ikke delt i to nivåer da eksisterende terreng
ligger litt lavere her enn i den nordlige delen av planområdet. Det er gitt mulighet for et tak/loftstue på
maksimalt 25 m2 for de to enhetene på to etasjer. Tak/loftstuen skal plasseres innenfor fasadelivet til
naborekkehuset.
De seks enhetene på tre etasjer er gitt en maksimal byggehøyde/mønehøyde på kote + 71 og 71,5. Disse
enhetene er også plassert inn i terrenget slik at de får blind bakside på første plan og møter terreng mot vest
fra andre etasje. Fra kollen i vest vil disse boligene ha to etasjer, fra sidevegene til Hjortevegen og
Sætervegen vil en se alle tre etasjene.
Byggehøyder på planlagt bebyggelse er tilpasset eksisterende nabobebyggelse. Nedenfor vises forholdet
mellom ny bebyggelse og nærmeste nabo i Sætervegen nr. 18B:
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Figur 41: Illustrasjon av bebyggelse sett fra sør.

Figur 42 Ny bebyggelse sett fra sørvest, med Sætervegen 18B til venstre i bildet

5.3.2 Grad av utnytting
Prosjektert BRA i prosjektet er 1400 BRA, det inkluderer boliger, en utendørs parkeringsplass, samt
parkeringskjeller. For å ha en buffer legges det til 5% som gir BRA på 1470. Dette gir utnyttelsesgrad på
130%.
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5.4 Boligmiljø og bokvalitet
Prosjektet legger opp til familieboliger i rekke tett på bybanestopp, hoved-sykkeltrasé, skoler, barnehager,
friluftsområder, dagligvarehandel og andre viktige servicetilbud. Prosjektet er et moderne familieprosjekt
uten privat parkeringsplass, med fokus på deling og fellesskap. De to husrekkene er lagt inn mot en liten
kolle, som sammen med private markterrasser vil utgjøre et felles uteareal av høy kvalitet. Uteområdet blir
skjermet og vestvendt med svært gode solforhold. Kollen møbleres med lekeapparater og legger til rette for
frilek. Med god utsikt fra boligene mot kollen legges grunnlaget for et trygt og attraktivt leke- og
oppholdsareal. Trygghet i uteoppholdsarealer er en vesentlig faktor for barnefamilier. Mot øst møter
byggene to rolige sideveger, som begge er svært lite trafikkert. I vegarealet er det ønskelig å legge premisser
for utforming som skal være tilpasset myke trafikanter og sosial aktivitet. Det er ikke ønskelig med
gjennomkjøring og dette skal motvirkes med møblering og beplantning. Boligene planlegges med inntrukket
inngangsparti og en liten halvprivat kantsone mot gaten.
Kollen har gjennom hele prosessen vært et svært sentralt element. Etter hvert som prosjektet utviklet seg,
har en tanke om at kollen skal få «flyte» ned i mellomrommet mellom de to rekkene blitt et viktig premiss.
Mellomrommet er utvidet og sykkelparkeringen er plassert under bebyggelsen slik at en både får frigjort
plass til dette grønne grepet og samtidig får plassert sykler trygt, under tak. Parkeringsplassene for
delebilene er plassert langs gavlen på den sørligste rekken. De er ikke plassert i parkeringsgarasje da en har
ønsket å unngå større inngrep i terrenget. En plassering i en av endene av prosjektet ville presset
bebyggelsen tettere sammen og det viktige mellomrommet mellom rekkene ville blitt skadelidende.
5.5 Uteoppholdsareal
5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal
Konseptet for uteoppholdsarealet i prosjektet baserer seg på idéen om å bygge opp igjen de delene av kollen
som er planert ut av eksisterende enebolig med tilhørende terrasser og uteoppholdsareal. Alle de åtte
markterrassene vender seg mot kollen. Fra markterrassene skal terrenget bygges opp igjen slik at det møter
eksisterende terreng på en god måte.
Uteoppholdsarealet skal programmeres slik at en får areal som inviterer til lek opp mot kollen og en liten
frukthage eller lignende i arealet mellom de to rekkene. Stien mellom markterrassene og kollen blir en fin
liten buffer som gjør at en får litt avstand mellom naturlig oppholdsareal og markterrassene. En slik
bufferfunksjon vil også den lille frukthagen få.
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Figur 43: Illustrasjon av felles uterom sett fra privat takterrasse

Brukerne av uteoppholdsarealet kan nå hagene i vest fra trapper i mellomrommet mellom de to
boligrekkene, via sti på sørsiden av den sørligste boligrekken og via hver enkelt bolig. Stien på sørsiden av
den sørligste boligrekken blir ikke brattere enn 1:8 og gjør det enkelt for beboere å ta med barnevogn eller
f.eks. gressklipper til hagen mot kollen.
KPA2018 setter krav om minimum 40 m2 uteoppholdsareal per boligenhet i Byfortettingssonen. Av disse 40
m2 kan maksimalt 50 % etableres på tak/altan og minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller
offentlig tilgjengelig areal.
Planlagt prosjekt åpner for etablering av 8 boenheter. Dette gir krav om minimum 320 m2 uteoppholdsareal,
hvorav minst 160 m2 skal være fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal.
Kvaliteten i uteoppholdsarealet er gitt av § 14 i KPA2018. Fra figur 43 fremkommer bratthet i terrenget,
samt størrelsen på det. Det vises ellers til MUA-plan samt sol/skyggeanalyser (pkt. 8.17) som viser mengde
areal som er dekket av sol, samt brattheten på terrenget.
Det er lagt opp til ca. 556 m2 felles uteoppholdsareal knyttet til den vestlige delen av planområdet, kollen.
Kollen flater ut inn mot boligene og gir rom for en privat markterrasse på 9,5 m2 for alle de åtte enhetene, jf.
§ 3.1.1.2.a. I tillegg til dette vil de to enhetene på to etasjer opparbeides med takterrasser og boligene vil
potensielt også kunne etableres med balkonger. Vegarealet mot øst vil også kunne ha gode kvaliteter som
uteoppholdsareal for fremtidige beboere i prosjektet, men er ikke regnet med i uteoppholdsarealet i
reguleringsplanen, se pkt. 5.5.2. Totalt sett er det lagt opp til mer enn dobbelt så mye uteoppholdsareal som
minstekravene i KPA.
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Figur 44: Utsnitt av illustrasjonsplan som viser areal som møter kvalitetskravene for uteoppholdsareal i KPA. Det fremkommer
av utsnittet fallet på terrenget innenfor Uteoppholdsarealet. Fallet varierer mellom 1:3 – 1:15.
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5.5.2 Andre uteoppholdsarealer
I overgangen mellom felles veiene f_SV2 og f_SV3
etableres bom, slik at det ikke blir gjennomkjøring her.
Tilgjengelighet for myke trafikanter og brann- og
redning ivaretas på denne måten. Samtidig ivaretas
tilkomsten til garasjene tilhørende Sætervegen 12B, vil
arealet opparbeides på myketrafikanters premisser, og
gi en bedre kobling mellom Sætervegen og
Hjortevegen, enn dagens sti. Det vises videre til pkt.
5.8.3.
Arealet kan benyttes for gatelek, som ballspill og
paradishopping.

Figur 45 Eksempel på bomløsning mellom f_SV2 og
f_SV3. Kilde: euroskilt.no

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet ligger i et etablert boligområde som
hovedsakelig består av hus fra 1950-årene og
grenser stort sett til en- og flermannsboliger fra dette
tiåret, i tillegg til ett par nylig oppførte bolighus.
Innenfor planområdet står en enebolig fra 1954 med
tilhørende garasje, terrasse- og hageanlegg.
Plangrepet og utformingen av den nye bebyggelsen
Figur 46 Illustrasjonsfoto gatelek. Kilde Scanpix
fokuserer på møtet med eksisterende bebyggelse både
når det gjelder byggehøyder, volum og materialbruk. De to bygningsvolumene som består av henholdsvis
tre og fem boligenheter har fotavtrykk, volum og form som om det var tre til fem enheter til sammen.
Boligrekken i nord er sakset slik at fire av de fem enhetene fremstår som to enheter, slik at det totalt sett ser
ut som om det er tre enheter her. Boligrekken i sør fremstår som to enheter hvor de to enhetene lengst øst
fremstår som en enhet og den lavere og lengre enheten i vest ser ut som enhet nummer to i denne rekken.
Det legges opp til en blanding av saltak og flatt tak for det planlagte boligprosjektet. Saltaket er gitt en
moderne form hvor en i illustrasjonene varierer plasseringen av mønet, men holder samme møneretning.
Sammen med saksing av fotavtrykket på byggene fungerer dette grepet godt for å gi variasjon i bebyggelsen
og ved å gjøre samme grepet på to og to boliger i rekken fremstår to enheter som kun en enhet.
Møneretningen i området er varierende og en finner også innslag av flate tak. Prosjektet speiler variasjonen i
nærområdet. Illustrasjonen nedenfor viser møneretning på omkringliggende bebyggelse. Illustrasjon av
planlagt bebyggelse er lagt inn for å vise hvordan denne forholder seg til eksisterende situasjon. Områder
under planlegging/bygging er markert med lilla sirkel og påført antatt takform ut fra foreløpige beskrivelser
i plandokumenter m.m.
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Figur 47: Illustrasjon som viser møneretning og takform på omkringliggende bebyggelse og planlagt
bebyggelse

Det er laget kulturminnerapport i forbindelse med at eneboligen som står på tomten i dag er planlagt revet.
Denne ligger som vedlegg til reguleringsplanen.
5.7 Miljøtiltak
En viktig del av prosjektet knytter seg til å ivareta den naturlige kollen. Ved å bevare kollene bidrar man til
å ivareta og sikre det biologiske mangfoldet.
5.8 Samferdsel
5.8.1 Veg og atkomst
Tilkomst til planområdet er via Hjortevegen og videre på sideveg til Hjortevegen f_SV2. Hjortevegen er
kategorisert som boliggate/boligveg etter håndbok N100. Videre er f_SV2 er gitt en bredde på 5,5 meter.
Sidevegen defineres som «øvrig boliggate/boligveg», jf. figur B.14 i Håndbok N100. N100 viser til at
øvrige boliggater/boligveger bør utformes som blindveger eller sløyfer og at blindveger ikke bør være
lengre enn 250 m.
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Figur 48: Utklipp fra N100 (figur B.14) Øvrig boliggate/boligveg, inkludert mål i
meter

Fra sidevegen kommer en ut på fortau langs Hjortevegen. Det er per i dag ingen overgangsfelt i
Hjortevegen, men det arbeides med å gjøre vegen mer trafikksikker. Det er påbegynt arbeid med en
overordnet stedsanalyse og trafikkanalyse for Skjold. Det er ikke på det nåværende tidspunkt kjent når
denne er ferdig, eller vedtatt.
Utrykningskjøretøy er sikret tilkomst via sidevegen til Hjortevegen. Det er også mulig å nå planlagte boliger
fra sidevegen til Sætervegen, men denne vegen er svært smal noen steder. For utrykningskjøretøy kan det
være mulig å kjøre inn Sætervegen og ut Hjortevegen, eller omvendt. På denne måten unngår man rygging.
Det er etablert brannvannsuttak i kommunal vannkum punkt C i tegning nr. 001 i godkjent VA-rammeplan.
I henhold til veiledning til TEK17 §11-17 skal brannkum eller hydrant plasseres innenfor 25-50 meter fra
inngangen til hovedangrepsvei. Avstand fra fasaden på østsiden av nye bygg, ved ny innkjøring, er 50m.
Hovedangrepsvei ved brann er vi tilkomstvei fra Hjortevegen. Nytt bygg er ifølge va-rammeplan dekket av
eksisterende brannvannsuttak i Hjortevegen.
5.8.2 Parkering
Tidligere i prosjektet ble det lagt vekt på en svært lav parkeringsdekning i prosjektet. I prosessen ble det
tydelig at en parkeringsdekning med kun to biloppstillingsplasser var krevende. Ambisjonene om en lav
parkeringsdekning er likevel ikke fraveket. Prosjektets beliggenhet gir muligheter for alternative
transportformer som sykkel og kollektivtransport, som 350 meter fra bybanestopp
Parkeringsdekningen for bil ligger i nedre del av bestemmelsene til KPA, med en dekningsgrad på 0,62. Det
er totalt 7 parkeringsplasser, hvor av 6 av disse (inkludert HC) plasseres i parkeringskjeller delvis under Hus
B og kollen. Den siste plassen er lagt utendørs ved innkjøring til kjeller og vil fungere som gjesteparkering.
I parkeringsgarasjen finnes også sykkelparkering til 12 sykler.
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Figur 49 Parkeringskjeller. Viser plasser for bil- og sykkelparkering, samt oppstilling av renovasjonsspann

5.8.3 Gangtraseer og snarveger
Vegareal:
I dag er det kun en liten kobling mellom de to sidevegene til Hjortevegen og Sætervegen. Ved å koble de to
vegene i et felles vegareal med utforming tilnærmet et gatetun vil en kunne programmere arealet til et
flerbruksareal på myke trafikanters premisser. Dette vil gi arealet et mer urbant preg, samtidig som det øker
mulighetsrommet for ulike typer bruk. Kjøring til eiendommene vil være tillatt, samt henting av avfall. For
mer informasjon se kapittel 5.5.2 om andre uteoppholdsareal.
Sti mellom Hjortevegen:
I oppstartsmøtet med planavdelingen i Bergen kommune ble det ytret ønske fra Bymiljøetaten om at
detaljreguleringsplanen skulle legge til rette for etablering av en forbindelse mellom Sætervegen og
Hjortevegen. I utgangspunktet var forbindelsen definert som en sti som burde plasseres i forlengelsen av
sidevegen til Hjortevegen og videre østover gjennom hageareal frem til Sætervegen. Utgangspunktet for
tanken om en kobling akkurat her, er en gammel reguleringsplan fra 1956. Denne reguleringsplanen la opp
til en veg som strakk mellom Hjortevegen og Sætervegen, forbi de østligste av de planlagte rekkehusene i
denne reguleringsplanen. Eiendommene langs med både Hjortevegen og Sætervegen i området rundt
planområdet ligger tett i tett uten åpninger. Planområdet ligger midt mellom de to vegene, uten direkte
kobling til noen av dem.
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Det har siden stiforbindelsen ble foreslått, vært diskutert nødvendigheten av et slikt tiltak. Tilbakemeldingen
fra bymiljøetaten og planetaten har vært at en forbindelse her vil gi noe tilbake til nærmiljøet i form av en
gangforbindelse mellom to gater. Det vises til at fokuset på gode gangforbindelser er styrket i KPA2018
gjennom flere bestemmelser. § 8.2.5 viser til at Bergen skal utvikles som en gåby, med gode lokalsentre,
offentlige møtesteder, og mest mulig av hverdagens behov innenfor gang-/sykkelavstand fra boligen. Det
skal sikres sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser. § 11.2 nevner at eksisterende
gangforbindelser (turveier, stier, barnetråkk, snarveier) skal ivaretas og sikres for allmenn ferdsel og at nye
tiltak skal bidra positivt til utvikling av gåbyen. § 13.3 henviser til trafikksikkerhet og at det skal legges til
rette for trafikksikre snarveier og gang- og sykkelforbindelser mellom bolig og viktige målpunkter.
Planetaten viser videre til 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. Dersom hele kvartalet
hadde vært planlagt under ett, hadde det vært større rom for å se på alternative forbindelser. Planetaten viser
også til at forbindelsen vil gi kortere og mer trafikksikker adkomst til nærbutikken og til friområdet i
Skjoldstølen og at gangstien er viktig for å ivareta barn og unges interesser da den vil binde nabolagene
sammen og skape trygge forbindelser.
Området er en del av byfortettingssonen og det er viktig å skape gode tverrforbindelser. Isolert sett er en
tverrforbindelse her et positivt tiltak, men tverrforbindelsen fører med seg ekspropriasjon av deler av
hagearealet til Sætervegen 20A og 22. På bakgrunn av merknader og tilbakemeldinger fra eiere av
nabobebyggelsen og fra eierne av de eiendommene som vil berøres direkte, er det gjennomført en vurdering
av fordeler og ulemper ved et slikt tiltak.
Etter hvert i prosessen, har det blitt tydeliggjort at Bymiljøetaten krever en gangveg med minimum 2,5
meters bredde og i tillegg vil det kreves belysning i form av vanlige lyktestolper i passasjen. En
tverrforbindelse med en bredde på 2,5 meter og med krav om etablering av vanlige høye lyktestolper, er et
svært stort inngrep for de berørte eiendommene.
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Bymiljøetaten og Planetaten viser til at det er viktig å sikre, videreutvikle og skape nye tverrforbindelser. I
dag er området preget av et tett nettverk av gater som er trivelige å gå i. Sætervegen er stengt for
gjennomkjøring, dette grepet førte til vesentlig reduksjon i trafikken i Sætervegen. I dag består trafikken kun
av kjøring til og fra boligene. Det finnes i dag to eksisterende tverrforbindelser for gående i det aktuelle
området, slik figur 49 viser. En mellom Sætervegen og Hjortevegen og en mellom Sætervegen og
Dådyrvegen og videre til østlig del av Hjortevegen. I tillegg møtes Sætervegen og Hjortevegen i vestlig
ende av Hjortevegen, ved krysset mellom Bjørnevegen, Sætervegen og Hjortevegen.
Dersom en skal fra østlige deler av Sætervegen mot bybanestopp eller dagligvarebutikken i Hjortevegen, vil
en naturlig kunne bevege seg gjennom eksisterende gatenett, på en effektiv måte. Effektiviteten og
kvaliteten i det eksisterende gangvegnettet bekreftes ytterligere 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». 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. Rapporten
viser til at «Gatenettet har varierende kvalitet, men en har likevel sett det som tilfredsstillende i forhold til
befolkningstettheten».
Den ønskede tverrforbindelsen vil gi en ekstra forbindelse i nærområdet, men det stilles spørsmålstegn til
hvor nyttig denne forbindelsen vil være. Den leder direkte fra Hjortevegen til Sætervegen i et område uten
utpregede målpunkt.
Det er blitt sett på flere alternativer for plassering av en fremtidig kobling mellom Hjortevegen og
Sætervegen. Fra Hjortevegen går det i dag, som nevnt en sideveg direkte mot sør og forbi de østligste

Figur 50: Gule stiplete linjer viser forbindelser for myke trafikanter i nærheten av planområdet. Hvit sirkel med
rød kan viser utbyggingstomten. Rosa bokser viser eksisterende stier.

Figur 51: Illustrasjon som viser alternative koblinger mellom Hjortevegen og Sætervegen.
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planlagte rekkehusene. Det er naturlig å tenke seg en kobling mot Sætervegen i forlengingen av denne
vegen. Det er da spesielt tre alternativer som på grunn av terrenget peker seg ut som de mest aktuelle.
Alternativene er markert i illustrasjonen under med stiplede linjer. Utbyggingstomen er markert med rødt.
Alternativ 1 og 2 (gul og lilla stiplet linje) er svært like og vil kreve store inngrep i private eiendommer.
Alternativ 3 (grønn stiplete linje) vil ikke kreve inngrep i privat eiendom.
Alternativ 1 og 2 fører til mange ulemper for tilgrensende eiendommer. Tiltaket reduserer muligheten for å
utnytte eiendommene på en mer effektiv måte. Eiere av Sætervegen 20 A har f.eks. konkrete planer om
utvidelse av boligen. Et tilbygg på eksisterende bolig kan potensielt bli vanskelig å gjennomføre dersom
gangvegen/stien kommer for nært. Gangvegen/stien kan potensielt også bli en belastning for de tilgrensende
eiendommene, med belysning, opparbeiding og bruk av en tverrforbindelse tett på de private hagene. For
alternativ 2 (lilla stiplet linje) er i tillegg de to eiendommene, eiet av personer som er i familie med
hverandre og som uten stien ville kunne forme en felles hage eller eventuelt utnyttet de to eiendommene på
en mer effektiv måte.
Alternativ 3 er en sammenkobling av sidevegen til Sætervegen som kommer mot utbyggingstomten fra vest
og den delen av Hjortevegen som gir vegtilkomst til de åtte planlagte rekkehusene. Her er det i dag en
skråning og en liten sti, men koblingen er lite synlig og ser privat ut. Ved å omforme dette arealet til
tilnærmet et gatetun vil en skape en liten plass foran de nye rekkehusene. Sidevegene det her er snakk om er
kommunalt eide og strekker seg også et stykke mot øst. Arealet strekker seg helt til den delen av naboplanen
som i utkast til detaljreguleringsplan er regulert til uteoppholdsareal. En kan potensielt få til en kobling også
videre i denne retningen. Da vil en kunne gå fra Bjørnevegen, via sidevegen til Sætervegen og videre
østover, uten å gå langs hovedvegen (Hjortevegen).

Figur 52: Sti og skråning/buskas mellom sidevegen til Sætervegen og sidevegen til Hjortevegen

En etablering av en sti/gangveg gjennom eksisterende eiendommer vil kreve ekspropriasjon. I følge
oreiningslova skal tiltaket det eksproprieres eiendom for å gjennomføre, være mer til gagn enn til skade. Det
skal i tillegg gjennomføres en vurdering både av nødvendigheten av tiltaket det eksproprieres eiendom for å
gjennomføre, og det skal videre være interesseovervekt i favør av eksproprianten (den som eksproprierer).
Disse vurderingene skal foretas i forbindelse med vedtakelsen av planen3. I dette tilfellet er det vurdert at
tiltaket ville vært til mer skade enn til gagn.
Ut fra vurderingene og tilbakemeldingene fra naboer og brukere av området er det konkludert at å koble de
to sidevegene Sætervegen og Hjortevegen vil være det beste alternativet for en ny kobling.
Reguleringsplanen legger opp til at de to sidevegene f_SV3 og 2 kobles, men på en måte som ikke legger

3

Plan- og Bygningsrett 3- utgave Del 1 Planlegging og ekspropriasjon
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opp til gjennomkjøring, det vises til pkt. 5.5.2. I dag er denne koblingen svært dårlig og utgjør kun en liten
sti gjennom et buskas.

Figurer 53: Utsnitt plankart og ill. plan

De eksisterende forbindelsene betjener området på en god måte slik de ligger i dag, noe som også bekreftes
av medvirkningstiltak i form av spørsmål knyttet til gangforbindelser i nærområdet, gjennomført
04.10.2019. I forbindelse med befaring av planområdet ble det stilt spørsmål til brukere av nærområdet vedr
tverrforbindelser og egen bruk av disse samt om forslag til nye tverrforbindelser. Tilbakemeldingene fra
nærmiljøet er samlet sett, at det er tilstrekkelig med forbindelser i området, men at Hjortevegen oppleves
som svært trafikkert. Flere gjorde oppmerksom på at de eksisterende kommunale tverrforbindelsene
(markert med lilla i figur 45 over) ikke holder tilfredsstillende stand for barnevogner o.l. og ønsker
oppgradering av disse. I tillegg til å ikke ha en tilfredsstillende standard, er stiene ikke skiltet og det er
vanskelig å finne dem fra Sætervegen.
Stien mellom Sætervegen og Dådyrvegen er ikke mulig å se fra selve Sætervegen og en må gå inn en
fellesavkjørsel til flere eiendommer, som bærer preg av å være privat. Stien som går mellom Sætervegen og
Hjortevegen er mulig å se fra Sætervegen, men også her må man gjennom en oppkjørsel til en privat bolig
for å komme frem til stien. Mangelen på skilting, fører trolig til at færre benytter seg av disse stiene.

Figur 54: Sti mellom Dådyrvegen og Sætervegen

Figur 55: Sti mellom Hjortevegen og Sætervegen
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5.8.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger tett på både bybane og gode bussforbindelser i alle retninger. Det er ca. 350 meter fra
planområdet til bybanestoppet på Skjold. Linje 21 mot Haukeland sykehus går også forbi
kollektivholdeplassen på Skjold. Fra Lagunen terminal går det totalt 12 busslinjer mot de fleste områder i
Bergen/Storbergen, se kapittel 3.10.4 for mer informasjon.
5.9 Universell utforming
Planområdet er lite og vil inneholde rekkehus. Tilkomst til rekkehusene er universelt tilgjengelig, men
rekkehusene har ikke alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Rekkehusene er lagt inn i terrenget, som
stiger i bakkant av byggene og får dermed en blind fasade i første etasje. Tilkomst til uteoppholdsareal er
via trapper, gangveg med maksimal stigning på 1:8 og fra 2. etasje i rekkehusene via privat
uteoppholdsareal. Valget av denne løsningen er dels tomtens beskaffenhet samt ønske om å bevare kollen
som ligger sentralt på eiendommen. Dette gir en løsning hvor inngangspartiene treffer terreng på gatesiden
og hvor utgang til hage treffer på terreng mot fellesarealet. Valg løsning er i tråd med kravet i TEK17 § 8-2
pkt b.
5.10 Vannforsyning- og avløp
Med økt antall boliger antas det at eksisterende private ledninger ikke har kapasitet til å dekke det økte
vannbehovet. Det foreslås derfor å erstatte dagens vannledning til Hjortevegen 9 og 11, med ny vannledning
ø50mm PE100 SDR11 ledning. Denne vil ha kapasitet til å forsyne eksisterende og nye boenheter.
Tilkobling til kommunal vannledning er i Hjortevegen. Ny vannledning blir da felles privat for nye
boenheter i Sætervegen 12D og Hjortevegen 9 og 11, frem til punkt i sidevegen som er tilkomstvegen til de
nye boligene. I dette punktet splittes ledningen til nye og eksisterende boenheter.
Arealet innenfor reguleringsplanen vil i liten grad bli endret i forhold til dagens situasjon. Dages enebolig
vil bli revet, men nye bygg vil ha litt større andel av tette flater. Dette vil øke
avrenningen noe. Det vil i hovedsak være økte fremtidige nedbørsmengder som vil gi økt
avrenning. Nedslagsfeltet har i dag en anslått avrenningskoeffisient på 0,5 (eneboligområde), og vil øke til
anslagsvis 0,6 (rekkehus-/leilighetsområde), jfr. pkt 5.4.3 i «Retningslinjer for overvannshåndtering i
Bergen kommune». Utsnittet av tegning som viser overvannshåndtering i utbygd situasjon, viser
nedslagsfelt og avrenningsmønster etter utbygging. Nedslagsfeltet er avgrenset til arealet som skal bebygges
og endres i forhold til dagens situasjon. Det vil ikke bli endringer i avrenningsmønster som følge av
utbyggingen.
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Figur 56: Kartutsnitt som viser fremtidig overvannssituasjon

For at avrenning fra nedslagsfeltet ikke skal øke er det behov for å fordrøye og infiltrere overvannet fra de
nye tette flatene som etableres. Dette betyr at overvann fra takflater føres
til fordrøyningsmagasin og infiltreres i grunnen. Det anbefales å benytte flere mindre kummer som
taknedløp tilknyttes for å spre overvannet, slik at det unngås større konsentrert utslipp. Eksempel på mulig
fordrøynings- og infiltrasjonsløsninger er vist i bilde under.

Figur 57: Prinsipp fordrøyningskum med drensledning og infiltrasjon til grunnen (Basal) og takvann til infiltrasjon på

Hagen mot vest vil fungere godt som infiltrasjonsareal. Volum på fordrøyningsmagasin anslås til 13m3,
men dette kan variere litt avhengig av løsning for overvannshåndtering.
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5.11 Renovasjon
Prosjektet inneholder 8 boligenheter og det er derfor ingen krav til moderne nedgravde renovasjonsløsninger
for dette prosjektet. Renovasjonsareal er løst på egen tomt, i eget felt f_BRE. Søppelspann og sekker kan
lagres i bod under grunnen og settes ut i renovasjonsarealet på hentedagen. Her er det plass for at
renovasjonsbilen kan hente avfallet, snu og kjøre ut igjen til Hjortevegen, hvor den kom fra.

Figur 58: Plassering av avfallsbeholdere og sporing for renovasjonskjøretøy.

Det finnes et returpunkt for glass- og metallemballasje ved dagligvarebutikken i krysset mellom
Hjortevegen og Dyrhaugen.
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet formidlet BIR et ønske om vurdering av mulighetene
for felles renovasjonsløsning for flere av planområdene i nærområdet. Møtet ble avholdt 29.08.2019 og
BIR, Bymiljøetaten, Byplanavdelingen og representanter for tre av prosjektene var til stede i møtet. Det er i
den videre prosessen funnet vanskelig å realisere en felles løsning.
5.12 Energiløsninger
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Men det skal jobbes med bærekraftige
energiløsninger i prosjektet.
Bygningene skal i hovedsak oppføres i tre, med unntak av parkeringskjeller og grunnmur, noe som
reduserer klimagassavtrykket.
Det skal etterstrebes å benytte fremtidsrettede energiløsninger for oppvarming av boligene.
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
5.13.1 Støytiltak
Det er ikke gjennomført støyrapport da området ikke ligger innenfor gul støysone.
5.14 Rekkefølgebestemmelser
Før bebyggelse kan tas i bruk i felt BKS skal:
 Adkomstveg f_SV2-3 og nedsenket fortau o_SKF skal være ferdigstilt.
 Felles uteoppholdsareal f_BUT skal være ferdigstilt.
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Felles areal for renovasjonshåndtering f_BRE skal være ferdigstilt.
Innendørs sykkelparkering under grunnen innenfor felt BKS for 16 sykler.
Alle innendørsparkeringsplasser opparbeides med ladepunkt for el-bil.

Planprosess og medvirkning

Kunngjøring og varsling av oppstart ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og private instanser den
27.03.2019 og annonsert i Bergens Tidende den 29.03.2019.
I forbindelse med varsel av oppstart og samtaler med naboer ble disse temaene i hovedsak trukket frem som
de viktigste for naboene:
- Sti/kobling mellom Hjortevegen og Sætervegen. De nærmeste naboene til stien er negative, andre
nevner det ikke og andre igjen er positive til stien. Det blir fremstilt som unødvendig da det finnes
eksisterende koblinger mellom Hjortevegen og Sætervegen ca. 100 meter i den ene retningen og ca.
150 meter unna den andre
- Innsyn
- Byggehøyder
- Endringer i solforhold
- Bekymring rundt støy fra anleggsarbeid/trafikk
- Bekymring knyttet til etablerte parkeringsplasser i kommunal sideveg
- Bekymring knyttet til økt trafikk – flere avkjørsler
- Ønsker at prosjektet stedstilpasses
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I forbindelse med vurdering av sti mellom Hjortevegen og Sætervegen ble det gjennomført
medvirkningstiltak i form av korte intervjuer med tilfeldige mennesker som bevegde seg i nærheten av
planområdet til fots. Intervjuene ble gjennomført den 12.09.2019.

Figur 59: Kart og spørreskjema brukt i medvirkningstiltak
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Varsel om oppstart ble sendt naboer, grunneiere, offentlige og
private instanser den 27.03.2019 og annonsert i Bergens tidende
den 29.3.2019.
Plangrensen var avklart med Byplanavdelingen og inkluderte areal
til sti/kobling mellom Hjortevegen og Sætervegen. I forbindelse
med medvirkningstiltaket vedr. koblingen og samtaler med berørte
naboer, har en gjennom prosessen falt ned på å trekke plangrensen
tilbake og ikke inkludere areal til sti/kobling mellom Hjortevegen
og Sætervegen. Se kapittel 5.8.3 for mer informasjon vedrørende
denne vurderingen.
Gjennom planprosessen har det vært relativt hyppig kontakt og
dialog med naboer.
Det ble avholdt et møte med BIR, Bymiljøetaten,
Byplanavdelingen og andre grunneiere og utviklere i nærområdet
for å forsøke å få til en fellesløsning for renovasjon for flere av
planene. Se kapittel 5.11 for mer informasjon vedrørende
vurderinger gjort i forbindelse med renovasjonsløsningen for
planområdet.

Figur 60: Kunngjøring av oppstart annonsert i
BT den 29.3.2019.

6.1 Krav om konsekvensutredning, vurdering
Tiltaket er i tråd med overordnet plan, og det er ikke krav til konsekvensutredning.

7 Konsekvensutredning
Ikke aktuelt.
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8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Prosjektet ligger tett på bybanen som er ryggraden i den bergenske kollektivdekningen, med hyppige
avganger og god tilgjengelighet til Bergen sentrum, hele Bergen sør og fra høsten 2022, Fyllingsdalen.
Dette gir en unik mulighet til å velge andre transportmuligheter enn bil. Det er også vedtatt planarbeid med
utbedring av sykkelvei fra Bergen sentrum til Lagunen storsenter i den gamle Os-bane traseen. Dette gir
rom for en forholdsvis lav parkeringsdekning, i nedre del av krav til Bergen kommune.
8.1.1 Eksisterende reguleringsplaner
Området er i all hovedsak uregulert og har ingen konsekvenser for tilstøtende reguleringsplaner. I sørlige
deler av planområdet er det overlapping med en reguleringsplan fra 1956. Denne er utdatert og blir ikke
hensyntatt i planforslaget.
8.2 Byform og arkitektur
Området ligger tilbaketrukket fra Hjortevegen og Sætervegen og er lite synlig fra hovedfartsårene i
nærområdet. Området rundt bybanestoppet på Skjold er i stor endring og det er flere utbyggingsprosjekt og
reguleringsplaner i prosess i nærområdet. Området er preget av ene- og tomannsboligbebyggelse med
middels til store hager. Vedtatte fortettingsstrategier i Bergen kommune og nærheten til bybanestoppet på
Skjold gjør området til et attraktivt fortettingsområde og en finner også blokkbebyggelse og rekkehus tett på
planområdet.
8.2.1 Estetikk
Planforslaget bygger opp igjen deler av en kolle som eksisterende bebyggelse delvis har planert ut. Ny
bebyggelse er trukket mot eksisterende vegareal (sidevegene til Sætervegen og Hjortevegen) og det er sikret
en åpning mellom de to rekkene som viser frem kollen i bakkant. I tillegg er det arbeidet med å la kollen
flyte et stykke ned gjennom åpningen i bebyggelsen og på denne måten maksimere virkningen av kollen og
samtidig understreke bebyggelsens terrengtilpasning. Rekkehusene er plassert inn i terrenget og har blind
bakside. Boligene møter terrenget i 2. etasje mot vest og får små hageflekker ut mot kollen.
Bebyggelsen er tilbaketrukket fra både Hjortevegen og Sætervegen og fremstår som færre enheter enn det
legges opp til, grunnet saksing av bygg, variert fargebruk og en moderne form for saltak hvor mønet
knekkes ulikt på to og to rekkehusenheter.
Planforslaget legger opp til en fortetting og det umiddelbare nærområdet vil få flere boliger tettere på seg,
enn de har i dag.
8.3 Levekår og folkehelse
Nærheten til dagligvarebutikk og kollektivtransport, skoler og barnehager gjør at det ofte er lettere å gå eller
sykle enn å ta bilen. Små markterrasser ut mot felles uteoppholdsareal gir motivasjon til et godt og sosialt
naboskap og med gode størrelser på boligene er det større sannsynlighet for at beboerne blir boende lenger.
Skjold ligger med kort avstand til både store friluftsområder og til mindre, lokale grønne strukturer.
8.4 Uterom
Inngangspartiene til de nye rekkehusene ligger vendt mot en felles gate f_SV2 og f_SV3, som strekker seg
fra naboeiendom i nordvest til naboeiendommer i øst og sørøst. Det vil bli satt om bom mellom f_SV2 og
f_SV3 slik at det ikke blir gjennomkjøring for bil. Slik tilrettelegges det for gateliv og sosialt naboskap
mellom de nye og de etablerte boligene. Her kan barna spille ball og leke og de voksne kan treffes over en
kaffe.
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Langs formålsgrensen mot bebyggelsen tillates det etablert et gangareal som strekker seg rundt hjørnet på
det sørligste rekkehuset og opp trapp til felles uteoppholdsareal/ hage bakom rekkehusene.
Felles uteoppholdsareal er regulert som eget formål og planlegges i vest/nordvest. Den lille kollen i vestlig
del av tomten vil tilbakeføres og bevares, og skal være en integrert del av utearealet til de planlagte
boligene.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Eksisterende bolighus som står innenfor planområdet, skal rives. Huset er en horisontaldelt tomannsbolig
bygget i 1954. Boligen er tre etasjer høy, inkludert kjelleretasje som går delvis inn i kollen i nordvest. Det er
utarbeidet en egen kulturminnerapport knyttet til den eksisterende boligen, som er planlagt revet. Rapporten
ligger som vedlegg.
Planforslaget har ingen vesentlig innvirkning på kulturmiljø eller kulturminner i området.
8.6 Blågrønne verdier og infrastruktur
8.6.1 Sammenhengende blågrønn struktur
Planforslaget er av mindre omfang og har ingen konsekvens for sammenhengende blågrønne strukturer i
området, men tilrettelegger for videreført tilgang til nærliggende friluftsområder.
8.6.2 Jordressurser
Ikke relevant.
8.6.3 Naturmangfold
Eiendommen er allerede bebygget med en enebolig og opparbeidet hage. Det er ikke registrert arter av
særlig stor eller stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert fremmede arter
innenfor planområdet.
8.7 Rekreasjon og friluftsliv
Den aktuelle eiendommen er i dag en privat bolig med hage, og er ikke i bruk som allment rekreasjons- eller
friluftsområde. Det legges opp til bevaring, gjenoppbygging og fremheving av grønnstruktur innenfor
planområdet, som kan være av rekreativ verdi for fremtidige beboere. Planforslaget har utover dette ingen
vesentlig innvirkning på muligheter for rekreasjon eller friluftsliv i eller utenfor planområdet.
8.8 Sosial infrastruktur
8.8.1 Skole og barnehage
Skjoldtun er nærmeste barnehage og ligger ca. 400 meter nord for planområdet. Akasia menighetsbarnehage
og Skjold barnehage ligger henholdsvis 600 meter og 800 meter unna planområdet. Barnehagebruksplanen
for Bergen kommune 2016-2030 viser til at dekningsgraden for Fana bydel 89,9 % og at det er noe
begrenset kapasitet i de nærmeste barnehagene. Videre viser prognosene at barnetallet i bydelen vil øke på
lang sikt og at det derfor vil være behov for tiltak for å møte denne veksten etter 2020.
Planområdet ligger midt mellom tre barneskoler, men akkurat innenfor opptaksområdet til Skjold
barneskole. Skoleopptaksgrensen til Smørås og Apeltun barneskoler går like vest og sør for planområdet.
Skjold skole ligger 450 meter og 6 minutters gange unna planområdet. Smørås skole ligger 800 meter og 10
minutters gange unna planområdet. Det er fortau og belysning langs skolevegen. Apeltun skole ligger 800
meter og 11 minutters gange unna planområdet. Det er god kapasitet på alle skolene i området,
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Prognosehefte fra Bergen kommune4 har alle de tre barneskolene god kapasitet. For Skjold skole viser
prognosen at kapasiteten vil være nær nådd i 2030, mens for de andre skolene er det enda god kapasitet i
2030. Det er under to kilometer til ungdomsskolen, Rådalslien, også med god kapasitet frem mot 2030.
8.8.2 Annen sosial infrastruktur
Planforslaget er av mindre omfang og har ingen vesentlig innvirkning på sosial infrastruktur eller
servicefunksjoner i området.
8.9 Barn og unges interesser
Planforslaget legger til rette for etablering av felles hage med mulighet for lek.
I nærområdet finnes det flere friluftsområder. Ca. 250 meter nord for planområdet ligger et større
grøntområde med lekeplass og grusbane for fotball, markert som nr. 2 i kartutsnittet med tilhørende bilder
under. Dette området ligger i tilknytning til Skjoldtun barnehage og er kartlagt som et svært viktig
friluftsområde, og sikret som grøntareal i vedtatt KPA.
Et annet viktig grøntområde ligger ca. 200 meter mot øst. Arealet kalles Hjortebanen og består av grusbane,
lekeplass, skogsområde med flere trehytter og andre tegn på barns lek, markert som nr. 5 i kartutsnitt og
bilder under. Hjortebanen er kartlagt som et viktig friluftsområde, og sikret som grøntareal i KPA. Andre
grønne kvaliteter i nærområdet er lekeplassen ved Skjold skole, ca. 600 m mot nordvest, og områdene rundt
Apeltunvannet og Iglavatnet.
8.10 Samferdsel og mobilitet
8.10.1 Atkomst og veg
Adkomst er fra kommunale veg Hjortevegen. Avkjørsel er regulert med gjennomgående, nedsenket fortau,
siktsoner er ivaretatt. Adkomstveg er eksisterende veg, men er utbedret. Denne er regulert til 5,5 meters
bredde. All ferdsel skal skje på myke trafikanters premisser.
Regulerte vegforhold vil ikke ha noen negativ konsekvens for dagens infrastruktur eller ferdsel i området.
Trolig vil planforslaget kunne gi positiv innvirkning for mobilitet, ved planlagt tilrettelegging for redusert
bilbruk og god fremkommelighet for syklende og gående.
8.10.2 Parkering
Planforslaget legger til rette for 7 parkeringsplasser, hvor 6 er i parkeringsgarasje og 1 er
biloppstillingsplass utendørs. Antall biler vil ikke gi vesentlig økning av biltrafikk. Sykkelparkering er løst i
parkeringsgarasjen.
8.10.3 Trafikksikkerhet
Planforslaget legger til rette for trafikk på myke trafikanters premisser. Vegareal skal oppgraderes og
nedsenket fortau ved avkjørsel skal ivareta myke trafikanters sikkerhet. Det legges også opp til at det ikke er
mulig med gjennomkjøring mellom f_SV2 og 3 ved at det settes opp bom.
8.10.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger sentralt på Skjold og det er kort vei til bybane og buss. Det planlegges kun 8 nye boliger,
så planforslaget har ingen konsekvens for kollektivtilbudet i området.

4

Elevtallsprognose Bergen kommune, 01.04.2020. https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V99223
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8.10.5 Myke trafikanter
Samferdselsformål i planforslaget er utformet på myke trafikanters premisser. Det er planlagt en nesten
bilfri gate i front av bebyggelsen, hvor syklende og gående skal være i sentrum. Det tilrettelegges for økt
bruk av sykkel og for redusert bilbruk.
8.11 Vannforsyning og avløp
Det er utarbeidet en VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Denne redegjør for dagens
situasjon og legger føringer for fremtidig situasjon. VA-rammeplan er vedlagt planforslaget. Se kapittel 5.10
for mer informasjon.
8.12 Energi og klima
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det planlegges fremtidsrettede løsninger for
oppvarming. Det planlegges solcelle-panel for å lade el-biler og el-sykler. Det planlegges å i hovedsak
bruke tre som byggemateriale.
8.13 Universell utforming
Planforslaget innehar ikke krav om universell utforming, da rekkehusene har ikke alle hovedfunksjoner på
inngangsplanet.
8.14 Risiko og sårbarhet – konsekvenser
ROS-analysen skal være en analytisk metode for å identifisere uønskede hendelser og vurdere sannsynlighet
for at disse hendelsene oppstår og eventuell konsekvens av disse. ROS-analysen skal videre foreslå
risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak for å kunne redusere risikonivået.
Analysen skal vurdere potensiell risiko- og sårbarhet og endringer i denne ved foreslått arealbruk. I
analysearbeidet er det brukt tidligere registreringer og befaring i planlagt utbyggingsområde. Der man har
vurdert at den planlagte utbygging vil utsettes for potensiell skade er det foreslått skadebegrensende og
risikoreduserende tiltak.
Rapporten tar for seg problemstillinger som i reguleringsfasen er vurdert til å kunne medføre et behov for
avbøtende tiltak i en bygge- og driftsfase. Analysen er forsøkt tilpasset det planleggingsnivå som et
reguleringsforslag representerer. Der det foreligger kjente detaljer om bygg, avstander m.m. er analysen
detaljert.
Formålet med risikoanalysen at punkt som blir nevnt, skal videreføres i detaljprosjektering av bygg og
anlegg og gi en pekepinn på problemstillinger en kan støte på og som må følges opp i det videre arbeidet.
Det er problemstillinger og risikomoment som kan dukke opp i anleggs-, ferdigstillings- og driftsfasen av
bygg og anlegg. Det er mulig at ikke alle problemstillinger blir fanget opp i denne analysen. Vår anbefaling
er at det underveis blir gjennomført løpende risikovurderinger i gjennomføring av prosjektet.
Metodebeskrivelse
Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser.
Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig å fastslå verken konsekvens eller
sannsynlighet for at en hendelse inntreffer. Det blir derfor gjort en vurdering av forholdene i planområdet
der en benytter tidligere registreringer og befaring i planområdet.
Vurdert konsekvens og sannsynlighet av en hendelse blir plassert inn i en matrise, der vekting av de
tre kartleggingsområdene menneskers liv og helse, miljø og materielle er gitt. Vektingen blir gitt
ved vurdering av de ulike kartleggingsområdene. Dersom registreringen viser at det er nødvendig
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med avbøtende tiltak blir det foreslått risikoreduserende og/ellet skadebegrensende elementer som
kan redusere risikoen slik at denne ligger innenfor et akseptabelt nivå.
For å systematisere arbeidet med ROS- analysen blir det brukt skjema og matriser. Metoden
for en ROS-analyse kan framstilles forenklet i følgende 6 punkt:

1. Skildring av analyseobjektet
2. Kartlegging av mulige hendelser/potensiell fare
3. Vurdering av årsak
og sannsynlighet

4. Vurdering av
konsekvens

5. Beregning av risiko
6. Vurdere risikoreduserende tiltak

Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet - hvor ofte uønsket
hendelse forventes å inntreffe, og konsekvensen - hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan
medføre.
Risiko = Sannsynlighet x konsekvens
Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å anslå sannsynlighet og
konsekvens vil en snakke om gjennomsnittstall på hendelser over tid. Det kan på den måten inntreffe flere
eller færre hendelser i et gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at
funn skal følges opp med risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og legge føringer for videre
planlegging av arealbruk
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
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Registrering
I arbeid med risiko- og sårbarhetsanalysen er det gjennomført en registrering av forholdene i
analyseområdet og vurdert om det er problemstillinger som kan ha innvirkning på de tre faktorene
menneskers liv og helse, miljø og økonomi. Der det blir funnet at det er temaer som kan utgjøre en
potensiell risiko for planlagt utbygging blir det gjennomført og anslått en risiko av disse faktorene.
Vurdering av risiko og sårbarhet
NATURBASERT SÅRBARHET
Nr.

Hendelse/ Situasjon

Liv og
Helse

Økonomiske/
materielle
verdier

Miljø (jord,
vann og luft)

Tiltak/vurdering

Ekstremvær
Kilder: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune, temakart for nedbør, Bergen kommune, Vann og avløpsetaten
Sterk vind
I Bergen kommune sin kartlegging av ekstreme
1
vindforhold er planområdet vist med 35 m/s som
50-års verdien av 3 sek vindkast. Konsekvensene
ved sterk vind er moderate da de sjelden får
konsekvenser for menneskers liv og helse. Sterk
vind kan føre til bygningsskader og skogskader.
Sterk vind blir derfor ikke vurdert som en
potensiell fare for planområdet. Ytterligere
avbøtende tiltak håndteres av Pbl og TEK 17.
Store nedbørsmengder
2
Store nedbørsmengder kan ramme lokalt. Det er
ventet en økning på 10-15% frem mot år 2050.
Det må i forbindelse med utbygging av området
tilrettelegges for overvannsdrenering. VAS3/K1
S2/K2
rammeplan har hensyntatt dette.

65

3

Store snømengder

Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir
ikke sett på som en risiko for planområdet

Skredfare
Kilder: www.miljøstatus.no http://skredatlas.nve.no www.geo.ngu.no /Ingeniør geologisk vurdering i planområdet
http://geo.ngu.no/kart/losmas
Steinsprang
se/
4
Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde
for steinsprang
5

Snø-/isras

6

Flomskred

Det er ikke registrert potensielt utløpsområde for
flomskred i planområdet

7

Løsmasseskred /kvikkleire

Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet. Det
er ikke registrert fareområde for løsmasseskred i
eller i nærheten av planområdet.

8

Naturlige terrengformasjoner som
utgjør fare (stup etc)

Det er ingen bratte parti innenfor planområdet.

Planområdet innehar ikke noe potensielt
utløsningsområde og utløpsområde for snøskred
eller isras

Flomfare, springflo
Kilder: /VA rammeplan for området og www.nve.no
9
Elveflom

Ikke aktuelt

10

Tidevannsflom, stormflo

Ikke aktuelt

11

Havnivåstigning

12

Nedbørutsatt /
overvannsproblematikk

13

Historisk flomnivå

Byggegrunn
Kilder: www.ngu.no, www.nrpa.no, geologirapport
14
Radon

grunnarbeider er utført, må feltet undersøkes av
Ikke
aktuelt
foretak
med geologisk-/geoteknisk kompetanse for
vurdering om det er behov for skredsikring.
Se egen VA-rammeplan
Ikke aktuelt

Radongass finnes i Bergensområdet.
Bergarten i området er hovedsakelig granittisk gneis,
stedvis med basiske bånd og linser, gjennomsatt av
granittiske ganger. (Ngu.no). Kart fra miljostatus.no
viser moderat til lav radonaktsomhet. TEK17 har
retningslinjer for forebygging av radon.

S4/K2

15

Setninger

Ikke aktuelt

16

Utglidinger

Ikke aktuelt

Plante- og dyreliv
Kilder: www.miljodirektoratet.no, www.miljostatus.no, www.dirnat.no
17
Planter

Ingen sårbare planter registrert i planområdet

18

Dyr

Ingen sårbare dyr registrert i planområdet

19

Fugler

Ingen sårbare fugler registrert i planområdet

Kulturmiljø/-områder
Kilder: www.kulturminnesok.no
20

Nyere tids kulturminne/ -miljø

Ikke noe gjort funn av nyere tids kulturminne/-miljø

21

Automatisk fredede kulturminner

Ikke noe gjort funn av automatisk fredete
kulturminner

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
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Hendelse/ Situasjon

Nr.

Liv og
Helse

Økonomiske/
materielle
verdier

Miljø (jord,
vann og luft)

Tiltak/vurdering

Brann/eksplosjonsfare
22

Brannfare

23

Eksplosjonsfare

24

Annet

S4/K3

S4/K3

Generell risiko, brann i boliger kan forekomme.
Avstand til nærmeste brannstasjon er Fana
brannstasjon
Ingen kjent risiko

Energitransport
25

Høyspent

Ingen kjent risiko

26

Lavspent

Ingen kjent risiko

27

Gass

Ingen kjent risiko

28

Annet

Forurenset vann
29

Drikkevannskilde

Ingen kjent risiko

30

Sjø, badevann, fiskevann,
vassdrag og lignende

Ingen kjent risiko

31

Grunnvannsnivå

Ingen kjent risiko

32

Annet

Forurenset grunn
33

Kjemikalieutslipp

34

Annet

Ikke kjent risisko

Forurenset luft
35

Støv/partikler/røyk

Ingen betydelige konsekvenser

36

Støy

Planområdet ligger utenfor gul støysone

37

Lukt

Ikke aktuelt

38

Annet

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø
39

Fri ferdsel langs sjø

Ikke aktuelt

40

Friluftsliv

Ikke aktuelt

41

Annet

SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR
Hendelse/ Situasjon

Nr.

Liv og
Helse

Økonomiske/
materielle
verdier

Miljø (jord,
vann og luft)

Tiltak/vurdering

Trafikkfare
42

Trafikkulykker på veg

43

Annet

S4/K3

S4/K1

Det er ikke registrert trafikkulykker innenfor
planområdet. Nærmeste registrerte trafikkulykke er
en sykkelulykke i Bjørnevegen. Smalt fortau i dag
langs Hjortevegen gir noe risiko for trafikkulykker.
Hjortevegen preges av gjennomgangstrafikk. En
trafikkulykke som involverer bil og myke
trafikanter vil kunne føre til alvorlig skade på
myke trafikanter og vurderes derfor å gi Betydelig/
kritisk konsekvens.

Forurensing
50

Støv/partikler

Ikke aktuelt

51

Støy

Planområdet er ikke utsatt for vegtrafikkstøy

52

Lukt

Ikke aktuelt

53

Annet

Ulykker på
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54

Veg

55

Sjø

Ikke aktuelt

56

Luft

Ingen kjent risiko

57

Annet

S4/K1

S4/K1

Hjortevegen er ikke en hovedveg. Dersom
Hjortevegen skulle bli stengt e.l. finnes det flere
omkjøringsveger og avstanden fra hovedveger i både
øst og vest er kort.

Risikomatriser – oppsummering
Liv og helse

Miljø (Jord, vann og luft)

Konsekvenser
K1 K2 K3
S5
S4
S3
S2
S1

42
14

K4

Konsekvenser
K1 K2 K3

K5

4, 22

2
54

K4

S5
S4
S3
S2
S1

Økonomiske/materielle verdier
Konsekvenser
K1 K2 K3

K5
S5
S4
S3
S2
S1

K4

K5

42
4, 22

2
54

Oppsummering ROS-analyse:
Avdekket risiko:
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Tilfeller av brann og
tilfeller av trafikkulykker kan forekomme, men det er ikke funnet grunnlag for å anta at dette utgjør en
betydelig risiko og krever ingen avbøtende tiltak utover det som er foreslått regulert.
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8.15 Juridiske og økonomiskekonsekvenserfor kommunen
Ikke aktuelt.
8.16 Konsekvenserfor næringsinteresser
Ikke aktuelt.
8.17 Konsekvenserfor naboer
Planforslagetmedførerendringav bebyggelseog landskappå tomten.
Ny bebyggelsevil endresolforholdenenoe for de nærmestenaboene,men ikkei størregrad
ennen kan forventei et fortettingsområde.Ny bebyggelsevil ikke føre til vesentligmer
innsyntil naboer.Hoveddelenav vindusflaterhenvendersegmot kollen og mot gaten.De nye
rekkehusenevendersegmot egenprivat hagemot vest,men invitere samtidigtil sosialt
naboskapi gateni front av boligenemot nordøst.Langsgangvegeninn til kollen vil
eksisterendehekkesøkeså beholdes.Dersomdet ikke er mulig, vil ny skjermingetableresi
form av hekk eller gjerde.
I anleggsperioden
vil naboerværeutsattfor anleggsstøysom boring/sprengingsamt
byggearbeider.Utførendeentreprenørmå ha forholdesegtil gjeldendestøyregelverki
gjennomføringsfasen,
og i størstmulig gradunngåsjenerendestøy på uhensiktsmessige
tider
av døgnet.
Det er krav i KPA2018 om at halve arealetpå bakkeplanskal ha sol i 4 timer på vårjevndøgn.
21. marser det i dag godesolforholdfor bådeutbyggingstomtenog nabotomtene.Under vises
sol-studierfor eksisterendesituasjonog ny situasjonunderhverandrefor god lesbarhet.Se
ogsåvedleggfor mer detaljertesol/skygge.
Det planlagteprosjektethar lite konsekvenserfor solforholdenepå formiddagen.Mellom kl.
15 og kl. 16 den20. marsvil det planlagteprosjektetta solenfra naboeri Hjortevegen13A. Et
vanlig tidspunktfor å vurderesolforholdenepå en tomt er kl. 15.00.Pådettetidspunktet
skyggerikke planlagtprosjektfor nabobebyggelsen
i Hjortevegen13 A.
Om en serpå solforholdeneimai og juni,når solenstårlitt høyerepå himmelenser vi at det
er prosjekti noengradskyggerfor naboenei øst,detteer mestsynlig klokken 20.
Mellomrommetmellom de to rekkenegjør at konsekvensene
for solforholdenei Hjortevegen
13 Aikke blir vesentlige.

Tabell 1Sol/skygge.Tabellenviser de ulike tidspunktenefor sol/skyggepå eiendommen(eksisterendeog ny
situasjon)

Eksisterendesituasjon

Ny situasjon
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8.18 Interessemotsetninger
Ikke aktuelt.

8.19 Avveining av virkninger
Planforslagetleggeropp til 8 boenheteri tråd med bestemmelser
til Byfortettingssone,sone2.
Typologi, volum og materialiteter tilpassetstedsidentitetog omgivelser.Natur i planområdet
søkesbevart.De nye boligenefår solrikeuteareal,bådeprivateog felles. Eksisterende
infrastrukturog eksisterendeboliger berøresav tiltaket, men grunnettiltakets beskjedne
omfangog stedstilpassede
utforming vil ikke tiltaket få vesentligenegativekonsekvenser
totalt sett.

9 Avsluttende kommentar
Planforslageter i tråd med Bergenkommunesbyfortettingsstrategi.Planområdetligger i kort
avstandfra kollektivtransport,skole/barnehagerog servicefunksjoner.Dette gjør det mulig å
planleggefor fremtidsrettedeløsningermedtankepå mobilitet og redusertbilbruk. Planen
leggeropp til bærekraftigeløsninger,bådesosialtog energimessigsett.De planlagteåttenye
rekkehusenevil bli et spennendetilskudd i et etablertboligområdegjennomprosjektetsfokus
på kvalitet i materialitet,arkitektoniskutforming og samspillmedeksisterendegrønnstruktur.
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