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Sammendrag
Ard Arealplan AS fremmer på vegne av Heldal Eiendom AS planforslag for et område på
Midtunhaugen, øst for Nesttun sentrum i Fana bydel.
Planforslagets hovedformål er å regulere for konsentrert småhusbebyggelse (BKS01) fordelt
på tre bygg med inntil 16 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og parkeringskjeller.
Eksisterende boligbebyggelse reguleres til formål frittliggende småhusbebyggelse (BFS0103). Tilkomst foreslås løst via privat veg Midtunhaugen. Krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen oppgraderes med tilbaketrukket fortau, bredere kjørebane og frisiktsoner samt
at den private adkomstvegen inn i boligfeltet oppgraderes med fortau.
Viktige tema i planprosessen har vært bokvaliteter, uteoppholdsareal, skoleveg og
adkomstveg. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
I denne planprosessen er det felles behandling av reguleringsplan og byggesøknad.
Planområdet omfattes av eldre reguleringsplan (arealplan-ID 5730000), vedtatt i 1984.
Planforslaget erstatter deler av gjeldende regulering.
Boligformål er i samsvar med overordnete føringer. Planområdet ligger innenfor
byfortettingssone (sone 2) i kommuneplanens arealdel (KPA2018), hvor det skal tilrettelegges
for boliger av ulike typer og størrelser.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til
detaljregulering:
a.

Fana, Gnr. 43, Bnr. 21 m.fl., Midtunhaugen boliger, arealplan-ID 65740000,
vist på plankart, sist datert 17.08.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 24.09.2021

2. Med følgende endringer:
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a.

Siste setning i reguleringsbestemmelse § 2.5.1 endres til: «Det skal etableres
vegetasjonsskjerm bestående av stedegne planter, gjerne vintergrønne, i felt BKS01 og
BUT mot f_SV02 og tilgrensende eiendommer i sør og vest. Illustrasjonsplan datert
10.06.2021 er retningsgivende for plassering av vegetasjonsskjermen.».

b.

Første og siste setning i reguleringsbestemmelse § 3.1.1.7.a endres til: «Det skal
etableres minimum 45 m² uteoppholdsareal pr. boenhet for felt BKS01.». «Alle
boenhetene skal ha privat uteoppholdsareal.».

c.

Reguleringsbestemmelse § 6.3.11 endres til: «Vegetasjonsskjerm skal være etablert i
felt BKS01 og BUT iht. § 2.5.1.».

d.

«Før kunngjøring må reguleringsbestemmelser rettes i samsvar med bystyrets vedtak.»

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Ulf Sæterdal - konstituerende etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting i et eksisterende boligområde.
Eksisterende bolig forutsettes revet og erstattet med konsentrert småhusbebyggelse fordelt på
tre bygningskropper (felt BKS01).
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet utgjør ca. 7,4 daa og ligger ca. 700 meter øst for bybanestoppet på Nesttun, i
Fana bydel (se Fig. 1). Planområdet ligger i nærheten av Nesttun sentrum, Midtun skole,
barnehager og rekreasjonsområder. Planforslaget omfatter blant annet eiendommene gnr. 43,
bnr. 21, 142, 142 og 143 som i dag er bebygd med eneboliger. Planområdet er omkranset av
boligbebyggelse bestående av eneboliger, rekkehus og terrasseblokk. Adkomst til
planområdet er via fylkesveg (fv.) Hardangervegen, kommunal veg (kv.) Midtunheia og kv.
Midtunhaugen samt privat veg (pv.) Midtunhaugen. Gående har også tilkomstmuligheter via
snarvegforbindelse fra kv. Midtunvegen i vest. En mindre del av eksisterende gangvei mot fv.
Hardangervegen inngår i planområdet.

Fig. 1: Oversiktskart til venstre, skråfoto til høyre. Planavgrensning er vist med lilla og rødt omriss.

Overordnede planer og retningslinjer
I kommuneplanens arealdel (KPA2018) ligger planområdet i byfortettingssone (sone 2).
Mindre deler av planområdet berøres av gul støysone for veg (se Fig. 2). I byfortettingssoner
skal bolig- og næringsområder med innslag av tjenesteyting, handel og kultur videreutvikles.
Grad av utnytting skal baseres på krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteoppholdsareal.
Planområdet er regulert til eneboligbebyggelse i gjeldende reguleringsplan fra 1984
(arealplan-ID 5730000). En endring av denne planen (arealplan-ID 5735200) ble vedtatt i
1992 for rekkehusbebyggelsen vest for planområdet. KPA2018 gjelder foran vedtatt
reguleringsplan. Øst for planområdet ble det i 2018 vedtatt en reguleringsplan for
næringsbebyggelse (arealplan-ID 63730000).
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Fig. 2: Utsnitt fra KPA2018 til venstre, utsnitt som viser vedtatte planer til høyre. Planområdet er vist
med rød sirkel.

Felles behandling av reguleringsplan og byggesøknad jf. plan- og bygningsloven
§§ 1-7 og 12-15
I denne planprosessen legges det opp til en felles behandling av plan og byggesak. Det vil si
at byggesøknad (søknad om rammetillatelse) behandles sammen med privat forslag til
detaljregulering. Dette er en av flere saker i et prøveprosjekt der en slik prosess blir fulgt i
Bergen kommune.
Det gjøres egne vedtak for reguleringsplanen og byggesøknaden. Reguleringsplanen må
vedtas før det kan gis vedtak om byggetillatelse.
Hovedinnholdet i planforslaget
Det planlegges for konsentrert
småhusbebyggelse i form av rekkehus og
leiligheter i felt BKS01. Byggehøydene varierer
mellom 2 til 3 etasjer, og maksimal byggehøyde
er satt til kote +85,0 m. Bygg C i nordvest (se
Fig. 3) går over 3 etasjer, og det planlegges her
en kombinasjon av leiligheter over to plan
(rekkehus) i 2. og 3.etasje, og leiligheter på ett
plan i 1.etasje. I bygg A (i nordøst) er det
foreslått ett rekkehus og fire leiligheter, og i
bygg B (i sørøst) er det foreslått tre rekkehus og
to leiligheter. Total grad av utnyttelse inkludert
parkeringskjeller er 110 %-BRA for felt
BKS01, og 84 %-BRA basert på
tomtegrunnlaget. Eksisterende
eneboligbebyggelse reguleres til frittliggende
Fig. 3: Utsnitt fra utomhusplan. Bygg A-C i
boligbebyggelse (BFS01, BFS02, BFS03) med felt BKS01.
en utnyttelsesgrad på 40 %-BRA. For felt
BFS03 medregnes ikke parkering.
Uteoppholdsareal og områder for lek til den nye bebyggelsen reguleres på terreng i formål
BUT og på dekke i felt BKS01.
Adkomst til planområdet er fra fv. 185 Hardangervegen, via de kommunale veiene (kv.)
Midtunheia og Midtunhaugen (o_SKV01), og videre gjennom den private veien (p.v)
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Midtunhaugen (SKV02). Kv. Midtunhaugen er ikke forkjørsvei og har vikeplikt for trafikk
som kommer fra høyre. Adkomst (SV01) til planlagt parkeringskjeller i felt BKS01 foreslås
fra pv. Midtunhaugen (f_SKV02) i nord. Det legges i tillegg opp til to avkjørsler fra
sidevegen pv. Midtunhaugen (f_SV02) i øst, som gir adkomst til felt BKS01 og BFS01-03.
For ny bebyggelse i felt BKS01 foreslås det en parkeringsdekning for bil på maksimalt 1
parkeringsplass per bolig, og 2,5 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA bolig.
Det foreslås i planforslaget å regulere en utvidelse av frisiktsonene i krysset mellom pv.
Midtunhaugen (f_SKV02) og kv. Midtunhaugen (o_SKV01). Videre legges det opp til
tilbaketrukket fortau (o_SF02-03) og en breddeutvidelse av den private veien (f_SKV02) fra 4
meter til 5 meter nær krysset. Det planlegges også etablert fortau (f_SV01) langs pv.
Midtunhaugen.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart 01.12.2017. Komplett planforslag til 1.gangs behandling ble mottatt
15.11.2018. Nabovarsel i forbindelse med byggesaken ble varslet ved offentlig ettersyn.
Revidert planforslag til 2.gangs behandling ble mottatt desember 2019. Det ble gitt
tilbakemeldinger i løpet av høsten 2020 og våren 2021. Det er mottatt revidert planmateriale i
flere omganger i løpet av denne perioden. Komplett planforslag ble mottatt 26.04.2021, og i
etterkant av dette har byggesak mottatt rammesøknad til behandling.
Plankonsulent har gjennomført nabomøter. Det er ikke mottatt referat fra disse møtene.
Byplan har deltatt på befaring med naboer 14.01.2020.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Sakshistorikk
Planprosessen har tatt noe tid, blant annet som følge av at det har vært tidkrevende å avklare
ulike problemstillinger knyttet til trafikksikringstiltak. Byplan har gjennom planprosessen hatt
fokus på gode og trafikksikre forbindelser for gående og syklende inn og ut av planområdet.
Planforslaget ble levert inn til 2. gangs behandling 12.12.2019, men byplan vurderte at
Statens vegvesens uttalelse og temaet trafikksikker skoleveg ikke var tilstrekkelig svart ut.
Planforslaget er i etterkant supplert med en trafikkvurdering og en ny ROS-analyse.
I denne planprosessen behandles byggesøknad (søknad om rammetillatelse) sammen med
privat forslag til detaljregulering jf. plan- og bygningsloven §§ 1-7 og 12-15. Et ordinært
nabovarsel som utføres i forbindelse med byggesaker, ble her dekket gjennom fagnotat med
vedlegg til offentlig ettersyn. Naboer ble gjort oppmerksom på at dette var eneste mulighet til
å komme med merknader til prosjektet før det ble sendt til politisk behandling, gitt at det ikke
var aktuelt med endringer i prosjektet som ville medføre ny varsling. Planforslaget vedtas i
bystyret, og byggesøknader vedtas av Plan- og bygningsetaten. Rammesøknaden er sendt inn,
og er per november 2021 under behandling hos byggesak.
Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 12.01.2019. Høringsfristen
var 12.03.2019. Det kom inn 6 private merknader (hvorav 2 merknader representerte flere
naboer/berørte parter) og 12 uttalelser fra høringsinstanser. Disse er oppsummert og
kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert 08.06.2021. Materialet er gjennomgått
og vurderes som dekkende.
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I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Bygg C må utgå som følge av manglende kvalitet på uteoppholdsareal i tunet.
 Merknad til trafikksikkerhet for myke trafikanter i krysset med kv. Midtunhaugen.
 Trafikale vurdering av krysset kv. Midtunheia/fv. Hardangervegen, sikring av trygg
skoleveg og risiko ved samlokalisering av biler, sykler og renovasjonskjøretøy i
nedkjøring til parkeringskjeller. Det er aktuelt med rekkefølgekrav.
 God terrengtilpasning for å unngå skjæringer.
 Grunneier i BFS03 ønsker avklaring om høyere utnyttelse av sin eiendom.
 Naboer tilbakemeldte bekymringer til trafikksikkerhet, antall enheter, bokvalitet,
skygge/tetthet/innsyn, få parkeringsplasser, reduksjon av grøntareal, naturmangfold,
små uteoppholdsarealer og takformer.
Begrenset høring
Det er i etterkant av offentlig ettersyn foretatt en begrenset høring (04.09.2019 - 02.10.2019)
for utvidelse av plangrense i kryss mellom kv. Midtunhaugen og pv. Midtunhaugen, for å
sikre siktlinjer og tilrettelegge for myke trafikanter (se Fig. 4). Dette for å imøtekomme
Bymiljøetaten sin uttalelse til offentlig ettersyn. Det kom ingen merknader til varslingen.

Fig. 4: Utsnitt fra varslingskart som viser utvidet plangrense med grå farge.

Endringer etter offentlig ettersyn og begrenset høring
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av merknadsskjema datert
08.06.2021. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene (se Fig. 5). Kort oppsummert
innebærer endringene:
 Bygg C er tatt ut, og felleslokale utgår.
 Vestre del av bygg B er noe utvidet og økt til 2 etasjer.
 Areal for felles uteoppholdsareal (BUT) er regulert i plankartet.
 Juridisk linje for «Bebyggelse som inngår i planen» er tatt ut av plankartet og
tegnforklaringen.
 Bestemmelsesområde #1 for byggehøyde er redusert i plankartet.
 Fortau o_SF03 er forlenget inn på areal for annen veggrunn – teknisk anlegg
(f_SVT03), og formålene o_SF03 og f_SVT03 er utvidet noe mot øst.
 Trafikksikker og universelt utformet tilkomst fra parkeringskjeller til gangvei mot vest
er sikret gjennom uteoppholdsarealet, med venteareal og overgangsfelt til fortau
(f_SF01).
 Avslutning av fortau og veg (f_SF01 og f_SKV02) mot vest er justert for å koble seg
på eksisterende situasjon.
 Formål for turveg (GT) er endret til formål gangvei/gangareal (f_SGG).
 HC-parkeringsplasser på overflaten er flyttet ned i parkeringskjeller.
 Rekkverket på balkongene som vender seg mot Midtunhaugen 76, skal utformes med
en delvis skjermet løsning. Tett rekkverk på nedre del og gjennomsiktig på øvre del.
 Det skal etableres vegetasjonsskjerm mot grenser i sør og vest.
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 Sikret gjerde på mur 1 og 2 mellom felt BKS01 og BFS03.
 Suppleringer og rettinger av reguleringsbestemmelser iht. endringer etter offentlig
ettersyn.

Utsnitt fra plankart og illustrasjonsplan til offentlig
ettersyn datert 13.11.2018

Utsnitt fra revidert plankart (datert 10.06.2021) og
utomhusplan (datert 25.10.2021) til 2. gangs behandling.

Fig. 5: Utsnitt fra plankart og utomhusplan som viser endringer som er gjort etter offentlig ettersyn.
Forslag til offentlig ettersyn er vist til venstre, og foreliggende planforslag er vist til høyre.
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Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forholdet til overordnede planer
Hovedformålet bolig er i tråd med KPA2018, der området er avsatt til byfortettingssone (sone
2). Planområdet er berørt av hensynssone for støy, gul sone for vegtrafikk.
Planområdet er i akseptabel gangavstand fra bybaneholdeplass Nesttun sentrum,
bussholdeplass, sykkelvegnett, skole, barnehage, arbeidsplasser etc., hvilket bygger opp under
målsettingen om at trafikkøkning skal skje gjennom kollektivtransport, gange eller
sykkelbruk. Med sentrale funksjoner i nærheten og bilfritt bomiljø bygger planforslaget også
opp under visjonen om gåbyen Bergen.
Planforslaget vurderes til å være i samsvar med overordnede planer og arealstrategi.
Grad av utnytting og byggehøyder
Konsentrert boligbebyggelse (BKS01)
Gjennom planforslaget foreslås det en grad av utnytting inkludert areal for parkeringskjeller
på %-BRA =110 % for felt BKS01. I oppstartsmøtet ble det stilt krav om at det skulle
utarbeides en stedsanalyse. Til undervegsmøtet ble det levert inn en volumstudie (se vedlegg
Næranalyse datert 18.12.2017) hvor det blant annet ble sett på ulike bebyggelsesstrukturer,
stedskarakter o.l. Næranalysen ble lagt til grunn for innledende vurdering av byggehøyde og
utnyttelse. I følge KPA2018 § 26.3.9 skal grad av utnytting i byfortettingssoner (sone 2) «gis
ut ifra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal».

Bebyggelsesstruktur og grad av utnytting har vært sentrale tema i løpet av planprosessen. Til
offentlig ettersyn har naboer til prosjektet stort sett vært positive til utbyggingsplanene, men
har gitt innspill når det gjelder innsyn, tetthet, takform, antall enheter og tilstrekkelige
grøntareal (se utfyllende kommentar under avsnitt Konsekvenser for naboer).
Byggehøyder og grad av utnytting er ikke vesentlig endret etter offentlig ettersyn, da byplan
gjennom planprosessen har vært positiv til foreslått bebyggelse i felt BKS01. Foreslåtte
byggehøyder i felt BKS01 har gjennom planprosessen vært to og tre etasjer. Vi har imidlertid
gitt tilbakemeldinger knyttet til bebyggelsen mot sørvest (tidligere bygg C ved offentlig
ettersyn, se Fig. 6) samt at vi har hatt særlig fokus på kvalitetene i uteoppholdsarealet i tunet
mellom bebyggelsen. Til offentlig ettersyn var volumene i tunstrukturen plassert svært tett, og
de skygget for uteoppholdsarealet i tunet. Ett av hovedargumentene i vår behandling av
planforslaget var at det måtte oppnås bedre kvaliteter i tunet, da vi anser det som
hoveduteoppholdsarealet. Byplan anbefalte at volumet mot sørvest (bygg C til offentlig
ettersyn, se Fig. 6) måtte utgå. Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn presentert
flere endringsforslag av dette volumet bl.a. å flytte felleslokalet fra bygg B til bygg C (volum
mot sørvest ved offentlig ettersyn) samt forlenge bygg B mot vest, men vår anbefaling ble
opprettholdt da de foreslåtte endringene ikke bedret kvalitetene i tunet. Forslagsstiller har
valgt å følge vår anbefaling, og volumet er fjernet i sin helhet. Felleslokalet utgikk som følge
av denne prosessen. Byplan vurderer at dette samlet er et positivt grep.
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Fig. 6: Utsnitt fra illustrasjonsplan til venstre som viser de fire foreslåtte volumene (A-D) til offentlig
ettersyn, og utsnitt til høyre som viser de foreslåtte volumene (A-C) i foreliggende planforslag.

I foreslått grad av utnytting er det lagt til et slingringsmonn som utgjør ca. 5 m2 BRA per
boenhet, da bebyggelsen ikke er ferdig prosjektert. Det tas med dette høyde for eventuelle
fremtidige behov, f.eks. oppføring av mindre tilbygg i form av ekstra bodareal o.l., i
tilknytning til boligene. Det er på bakgrunn av dette et avvik mellom foreslått grad av
utnytting og illustrasjonene. Byplan er positiv til at det gis rom for et slikt slingringsmonn, og
at det i reguleringsbestemmelsene er sikret at avstanden mellom bygg A og B ikke blir mindre
enn 9 meter, som vist i illustrasjonsplanen (jf. § 3.1.1.6.f).
Maksimal byggehøyde er i felt BKS01 satt til kote +85 meter, Bebyggelsen i vest utgjør tre
etasjer med inntil 12 meter høyde (vist som bestemmelsesområde #1), og de to volumene som
er lagt over parkeringskjelleren mot nord og sør består av to etasjer med inntil 9,5 meter
høyde. Etter det vi kan se av illustrasjonsmaterialet, vil ny bebyggelse i felt BKS01 i liten
grad påvirke solforholdene for eksisterende boliger.
Eksisterende terreng i felt BKS01 stiger mot øst og mot sør, hvor eksisterende bolig som
planlegges revet er plassert i dag. Foreslått bebyggelse med parkeringskjeller vil medføre noe
terrenginngrep, men det er i reguleringsbestemmelsene lagt føringer for terrengbehandling og
utforming av murer. Det er i reguleringsbestemmelsene sikret at det skal gjøres tiltak for å få
en estetisk god utforming av murene, deriblant en 4,5 meter høy mur ved foreslått plassering
av renovasjonsløsning (BRE), ved eksempelvis å kle murene med nett og klatreplanter
(jf. § 2.2.3).
Konsentrert boligbebyggelse (BKS02)
Felt BKS02 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse i tråd med eksisterende bebyggelse.
Feltet er del av eiendommene gnr. 43, bnr. 716, 717 og 718. Arealet er innlemmet i
planforslaget som følge av utbedring av trafikksikkerheten i veikrysset og reguleres i den
forbindelse med hensynssone for frisikt, hvor det til enhver tid skal være frisikt 0,5 meter over
tilstøtende veiers plan.
Frittliggende boligbebyggelse (BFS01-03)
Eiendommene gnr. 43, bnr. 141, 142 og 143 ble innlemmet i planforslaget for en mer
helhetlig planlegging, etter ønske fra byplan. Feltene BFS01-BFS03 reguleres til frittliggende
boligbebyggelse, og formålet er i tråd med eksisterende bebyggelse. Foreslått grad av
utnytting i disse feltene er %-BRA=40%. For felt BFS03 er dette ekskludert parkering (se
avsnitt Frittliggende boligbebyggelse (BFS03) under Konsekvenser for naboer). Det reguleres
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for en høyere utnyttingsgrad av felt BFS01-03 enn dagens situasjon, men gjennom forslag til
bestemmelser er det kun åpnet for mindre tilbygg for BFS01 og BFS02. Innen felt BFS03
åpnes det opp for å kunne etablere frittliggende småhusbebyggelse, herunder enebolig eller
tomannsbolig (se avsnitt om felt BFS03 under Konsekvenser for naboer). Maksimal
byggehøyde er kote +83,5 meter for BFS01, kote +85,5 meter for BFS02 og kote +86 meter
for BFS03. De regulerte høydene i felt BFS01-03 samsvarer med høyden til eksisterende
bebyggelse i feltene.
En eventuell utvikling av eiendommene i felt BFS01-02 må ses på i forbindelse med en
fremtidig bygge- eller plansak.
Boligtype og arkitektur (BKS01)
Til offentlig ettersyn ble det foreslått fire volum bestående av 11 rekkehus og 6 leiligheter i
tillegg til et felleslokale (17 boenheter). I etterkant av offentlig ettersyn er foreslått bebyggelse
endret til 9 leiligheter på ett plan, og 7 rekkehus over to plan (16 boenheter). Antall etasjer er
beholdt. Tre av rekkehusene (bygg C i foreliggende planforslag, se Fig. 6) har leilighet i
underetasjen, hvilket muliggjør kombinasjoner med utleieleilighet, hvor man på sikt kan
«vokse» seg inn i et større rekkehus over tre etasjer. Foreslått boligtypologi vurderes å være et
positivt grep som vil sikre et variert bomiljø. Av forslagsstillers planbeskrivelse fremgår det at
strukturen tun og rekker er karakteristisk for området. Vi vurderer at et bilfritt tun med flere
soner for uteoppholdsareal er positivt for den totale opplevelsen av bebyggelsen.
Det er i reguleringsbestemmelsene sikret at den planlagte bebyggelsen skal oppføres i mur, tre
og glass, og fasaden skal i hovedsak oppføres med kledning i tre. Det skal unngås
reflekterende materialer. Farger på bebyggelsen skal harmonere med omkringliggende
omgivelser, og inngangspartier o.l. skal markeres med ulike farger. Det ble i fagnotatet til
offentlig ettersyn påpekt at fasader, takform og variasjon i vindusstørrelser burde bearbeides.
Det er i den videre prosessen lagt inn takvinkler på alle byggene, for i større grad å tilpasse
seg omkringliggende bebyggelse.
Av vårt fagnotat til offentlig ettersyn fremkom det at det ikke kan anbefales unntak for
utkraging av balkonger der hvor byggegrensen er satt kun 4 meter fra eiendomsgrense. Dette
er tatt til følge, og det er i reguleringsbestemmelsene sikret at balkongene maksimalt kan
krage 2 meter ut fra fasaden til bygg C, fra sørvendt fasade i bygg A samt nordvendt fasade i
bygg B. Balkonger vendt mot eksisterende bebyggelse mot nord i bygg A og mot sør i bygg B
er inntrukket.
Uteoppholdsareal
Krav til uteoppholdsareal har vært et viktig tema i planprosessen. KPA2018 er lagt til grunn
for beregning og vurdering av uteoppholdsareal, og det skal etableres minimum 40 m2
uteoppholdsareal per enhet, hvorav minimum 50 % utformes som fellesareal. Minimum
halvparten av boenhetene skal ha privat uteoppholdsareal. Innenfor felt BKS01 legges det opp
til to områder med felles uteoppholdsareal, i tillegg til private uteplasser/balkonger. Ett
fellesareal er plassert i tunet på garasjedekket, og det andre er plassert på terreng (BUT), vest
for bebyggelsen. Av Temakart uteoppholdsarealer 1(datert 10.06.2021) fremgår det at
minimumskrav til uteoppholdsareal er 640 m2, mens det i planforslaget oppnås totalt 768 m2
fordelt på felles og privat uteoppholdsareal, hvilket tilsier 48 m2 per enhet. Byplan konstaterer
at minimumskravene til felles og privat uteoppholdsareal i felt BKS01 er i henhold til kravene
1

Dette dokumentet er ikke revidert med hensyn til vist stiforbindelse i BUT, se Utomhusplan datert 25.10.2021
for revidert utforming av stiforbindelse.
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i KPA. Byplan har imidlertid i løpet av planprosessen presisert at mengdekravene i KPA2018
er minimumskrav. Det er videre påpekt at det i temakartet er vist privat uteoppholdsareal for
alle boenhetene, mens det i reguleringsbestemmelsene kun er sikret for minimum 50 % av
boenhetene. Byplan er positiv til at det i temakartet er vist en større andel uteoppholdsareal
enn minimumskravet i KPA, men vurderer at grepet ikke er tilstrekkelig sikret i
reguleringsbestemmelsene. Vi anbefaler at første og siste setning i reguleringsbestemmelse §
3.1.1.7.a endres til: «Det skal etableres minimum 45 m² uteoppholdsareal pr. boenhet for felt
BKS01.». «Alle boenhetene skal ha privat uteoppholdsareal.».
Tunet mellom bebyggelsen vurderes til å være et viktig areal med tanke på bokvalitetene i
prosjektet, da det danner et naturlig samlingspunkt som kan invitere til opphold, aktivitet og
samhandling for beboerne. Det er i løpet av planprosessen gitt tilbakemeldinger om at det må
gjøres grep for at tunet skal bli en mer attraktiv møteplass for beboerne, og at dette arealet
anses som hoveduteoppholdsarealet. I vårt fagnotat til offentlig ettersyn ble det anbefalt at
bebyggelsen (tidligere bygg C) måtte utgå som følge av at tunet og areal avsatt til lek ble
skyggelagt på ettermiddag og kveld (se avsnitt Grad av utnytting og byggehøyder). Det ble
videre påpekt at ingen av de mulige tilkomstene til uteoppholdsarealet på terreng var
universelt utformet. Planforslaget er i etterkant av offentlig ettersyn bearbeidet med hensyn til
dette, og ved å fjerne det ene volumet (bygg C til offentlig ettersyn, se Fig. 6) er det nå vist en
forbindelse fra tunet og ned til BUT med stigning på 1:12 og 1:15 (se avsnitt Universell
utforming og Fig. 9).
Det er i etterkant av offentlig ettersyn sikret i reguleringsbestemmelsene at areal som ikke
ligger på naturterreng, skal opparbeides med bæreevne og utforming slik at permanente
vegetasjonssoner kan innpasses. Det er også sikret at ved ny beplantning innenfor
planområdet skal det benyttes stedegen vegetasjon, pollinatorvennlige planter og i størst
mulig grad bær- og fruktplanter.
Adkomst og parkering
Gjennom planforslaget foreslås det etablert to kjøreadkomster til ny bebyggelse (BKS01).
Den ene gir tilkomst til parkeringskjeller fra pv. Midtunhaugen (f_SKV02) i nord. Den andre
gir tilkomst fra øst (f_SV02) og er ment å benyttes i forbindelse med oppstillingsplass for
utrykningskjøretøy, hjemmesykepleie, flyttebil og lignende. Denne adkomsten er felles for
felt BKS01 og BFS03. Adkomsten til felt BFS01 og BFS02 foreslås noe justert gjennom
planforslaget.
Det er i planprosessen anbefalt at antall avkjørsler og overflateparkering må holdes til et
minimum samt at areal til parkering og manøvrering må begrenses i størst mulig grad.
Foreslått løsning kan anbefales på bakgrunn av at det ikke kan kreves at naboeiendommene
flytter sin parkering til parkeringskjelleren samt at f_SV02 er en mindre trafikkert vei.
Foreslått parkeringsdekning er i etterkant av offentlig ettersyn oppjustert for BKS01, fra
maksimalt 1 parkeringsplass per 100 m2 BRA bolig, til 1 parkeringsplass per bolig. Dette
tilsvarer 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA bolig, hvilket er maksimumskravet for
byfortettingssonen i KPA. Det er videre foreslått at all parkering legges til
parkeringskjelleren, inkludert de to plassene for HC-parkering. Det skal legges til rette for
ladepunkt for både elbil og elsykler. Statens vegvesen uttalte til offentlig ettersyn at det burde
sikres parkering for bildeling i reguleringsbestemmelsene for å avbøte behov for privatbil.
Forslagsstiller har valgt å ikke imøtekomme dette. Byplan har gjennom planprosessen vært
positiv til foreslått parkeringsdekning i forhold til denne boligtypologien i dette området.

Side 11 av 20

Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201730400/105

For felt BKS01 foreslås det sikret minimum 2,5 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA
bolig, hvilket er i henhold til krav i KPA. Det er foreslått totalt 36 parkeringsplasser for
sykkel fordelt på 17 parkeringsplasser i tunet og 19 parkeringsplasser i parkeringskjeller,
deriblant tre plasser til sykkelvogner.
Statens vegvesen anbefalte i sin uttalelse til offentlig ettersyn at sykkelparkeringen bør flyttes
ut fra parkeringskjelleren, da samlokalisering av biler og sykler i parkeringskjeller bør
unngås. Forslagstiller foreslår å etablere en ekstra utgang fra parkeringskjeller mot vest, hvor
sykler kan trilles gjennom uteoppholdsarealet (BUT) og videre ut mot gangvei mot vest. Det
er i tillegg mulig å trille sykkelen ned fra tunet og gjennom uteoppholdsarealet i samme
retning. Planforslaget legger opp til 17 sykkelparkeringsplasser i boligtunet samt at det legges
opp til forhager hvor syklene kan stå. En slik plassering gir enkel tilgjengelighet for familier
og skolebarn. Det vurderes med bakgrunn i dette at uttalelsen til Statens vegvesen er
imøtekommet på dette punktet.
Trafikkforhold og rekkefølgekrav
Trafikksituasjonen og trafikksikkerheten for myke trafikanter, herunder skolebarn, har vært et
viktig tema gjennom planprosessen, særlig i etterkant av offentlig ettersyn, for å sikre
tilstrekkelig grunnlag til å konkludere på løsninger.
Kryssløsning kv. Midtunhaugen (o_SKV01)/ pv. Midtunhaugen (f_SKV02)
Til varsel om oppstart stilte Bymiljøetaten krav om at
planarbeidet må oppgradere krysset mellom kv.
Midtunhaugen og pv. Midtunhaugen for å bedre
siktforholdene, utvide pv. Midtunhaugen (SKV02) samt
opparbeide fortau (f_SF01) langs pv. Midtunhaugen (se
Fig. 7). Dette tilfaller planforslaget som rekkefølgekrav jf.
§§ 6.3.1 og 6.3.3. Den manglende frisikten skyldes blant
annet et opparbeidet hageareal med tujabusker foran
Midtunhaugen 116 (BKS02). Forslagsstiller foreslår at
eksisterende situasjon i stor grad bevares, men at noe av
beplantningen fjernes. Dette resulterer i en frisiktsone på
16x20 meter, hvilket avviker fra håndbok N100 som stiller
krav om 20x20 meter. Bymiljøetaten aksepterer foreslått
løsning. Pv. Midtunhaugen (f_SKV02) reguleres til 4 meter
bredde, og utvides til 5 meter de siste 20 meterne inn til
krysset mot kv. Midtunhaugen (se Fig. 7). Byplan vurderer Fig. 7: Utsnitt fra plankart som
at de foreslåtte tiltakene vil bedre trafikksikkerheten i
viser oppgradering av krysset ved
krysset.
bla. utvidet kjørebane f_SKV02,
frisikt, og opparbeiding av fortau
(f_SF01 og o_SF02-03)

Planforslaget overlapper med et areal i nordøst som er
regulert til en grønn buffer (GN) mellom kontorbebyggelse
og boligbebyggelse i reguleringsplan for Fana, gnr. 43, bnr. 135 m.fl., Midtunhaugen
(arealplan-ID 63730000) vedtatt i 2018. Arealet utgjør ca. 17 m2 og foreslås omregulert til
fortau (o_SF03) og annen veggrunn (f_SVT03) på bakgrunn av Bymiljøetaten sin uttalelse til
offentlig ettersyn, hvor det ble påpekt at det er ønskelig med et tilbaketrukket fortau for å
minimere krysningsavstanden i krysset med kv. Midtunhaugen (o_SKV01) og pv.
Midtunhaugen (f_SKV02). Planområdet ble i den forbindelse utvidet, og etableringen av det
tilbaketrukne fortauet (o_SF03) annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT03) medfører at
deler av berget må sprenges bort. Utvidelsen av planområdet ble hørt i en begrenset høring (se
avsnitt Begrenset høring).
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Kryssløsning kv. Midtunheia / fv.Hardangervegen
Statens vegvesen uttalte til varsel om oppstart at det må påregnes rekkefølgekrav i forbindelse
med utbedringer av krysset fv. Hardangervegen. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det
etterspurt en trafikkvurdering av krysset, hvor det også skulle ses på aktuelle tiltak for å kunne
oppgradere krysset iht. håndbøkene. Det er i den forbindelse utarbeidet en trafikkvurdering
(datert 06.12.2019), hvor det etter trafikktelling ble konkludert med at det iht. håndbøkene bør
etableres dråpe i sideveg med fysisk kanalisering over øyen og tilrettelagt overgang over kv.
Midtunheia. Alternativt kan det etableres venstresvingsfelt eller passeringslomme i fv.
Hardangervegen, men som følge av begrenset plass i krysset vil det kunne bli vanskelig å få
til en utvidelse. Det foreslås videre en oppstramming av avkjørsel til Friele-eiendommen slik
at kryssavstanden for gående i retning bussholdeplass Totlandsbru reduseres. Det er dagens
ÅDT som utløser disse kravene om tiltak, men trafikkvurderingen viser imidlertid at det er
god trafikkavvikling i krysset i dag, og at det bør diskuteres om dagens løsning likevel er
akseptabel. Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune har fastholdt sine krav. Byplan
vurderer at planforslaget utgjør en mindre andel av den samlede trafikkbelastningen i krysset
og at rekkefølgekrav må stå i rimelighet til foreslått utbygging, som i dette tilfellet er 16
boenheter. Byplan har i den forbindelse vurdert at det ikke bør stilles krav om å regulere og
opparbeide kryssområdet iht. Statens vegvesen sine uttalelser til varsel om oppstart og
offentlig ettersyn, og Vestland fylkeskommune sine uttalelser (datert 12.03.2019 og
18.09.2019).
Fortau (f_SF01)
Det legges i planforslaget opp til å opparbeide fortau (f_SF01) på nord og nordvestsiden av
pv. Midtunhaugen (f_SKV02), frem til krysset med kv. Midtunhaugen (o_SKV01). Fortauet
(o_SF1) reguleres til 2,5 meter bredde (se Fig. 8), men smalnes inn til 2 meter i svingen ved
gnr. 43, bnr. 718. Fortauet (o_SF02) reguleres et lite stykke videre vestover langs kv.
Midtunhaugen (o_SKV01), hvor eksisterende fortau utvides noe.
Etablering av fortau (f_SF01) langs adkomstveg (f_SKV02) er et tiltak for å bedre
trafikksikkerheten for de myke trafikantene langs en smal veg, men det ble i vårt fagnotat til
offentlig ettersyn påpekt at plasseringen
av fortauet er lagt på motsatt side av pv.
Midtunhaugen (f_SKV02), hvilket
medfører at beboere i felt BKS01 vil
måtte krysse vegen for å kunne benytte
fortauet. Forslagsstiller vurderer at
denne plasseringen er mest gunstig da
den passerer færre kryss. Foreslått
løsning vil imidlertid berøre flere
grunneiere, hvilket er påpekt i
nabomerknader til planforslaget.
Forslagsstiller argumenterer med at
foreslått plassering på nord og vestsiden
av pv. Midtunhaugen medfører et
gjennomgående fortau og gir en bedre
kobling mot snarvei mot nord, og at en
plassering på motsatt side av vegen
Fig. 8: Utsnitt fra plankart som viser regulering av
medfører at fortauet vil brytes opp av to nytt fortau (f_SF01) langs den private vegen
kryss (SV01 og f_SV02). Byplan slutter Midtunhaugen (f_SKV02).
seg til disse vurderingene.
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Foretrukne ferdselsmønstre/skoleveg
I forbindelse med plassering av fortau (f_SF01) langs pv. Midtunhaugen ble det i vårt
fagnotat til offentlig ettersyn etterspurt en redegjørelse for de foretrukne ferdselsmønstre for
gående og syklende inn og ut av planområdet. Til offentlig ettersyn var det foreslått både
trapp og gangsti ned fra boligtunet i felt BKS01 som ledet gjennom uteoppholdsarealet i vest
og videre mot pv. Midtunhaugen (f_SKV02). Det fremstod som uklart om forbindelsene
oppfylte krav om universell tilgjengelighet.
Statens vegvesen uttalte til offentlig ettersyn bekymring knyttet til at gående og syklende kan
benytte eksisterende gangvei (f_SGG) i sørøst mot fv. Hardangervegen. De etterlyste gode
plangrep som sikrer gang- og sykkeladkomst via eksisterende gangvei og kv. Midtunvegen
mot vest, ved å gjøre denne lettere tilgjengelig og mer attraktiv enn gangveien mot fv.
Hardangervegen (f_SGG). Det er i løpet av planprosessen vurdert om det er mulig å forbedre
stigningsforholdene på gangveien (gnr. 43, bnr. 996) mot vest, og med dette regulere den til
en offentlig gangvei. Det er konkludert med at det ikke er mulig å oppnå en bedre stigning på
gangveien, som følge av at eksisterende bebyggelse ligger tett på samt at det er lite
disponibelt areal til utvidelse. Gangveien er i dag etablert og regulert til felles gangvei i tråd
med opparbeidet trasé.
Som følge av at trafikksikkerheten for skolebarn, gående og syklende fremstod som uavklart
til offentlig ettersyn, ble det bedt om ytterligere redegjørelse for hvorvidt det er nødvendig
med andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området, som påpekt av bymiljøetaten
(uttalelse datert 17.10.2019). Trafikkvurderingen ble anbefalt supplert med en ny ROSanalyse der det ses på mulige interne snarveger, skoleveger og forbindelser til bussholdeplass
fra planområdet med særlig fokus på spesielt farlige delstrekninger. Forslag til avbøtende
tiltak og akseptkriterier måtte også inngå i analysen.
Blant de foreslåtte tiltakene i den supplerte ROS-analysen (ROS-analyse trafikksikring siste
revisjonsdato 22.04.2021) var etablering av rampe fra tunet i felt BKS01 og videre mot kv.
Midtunhaugen (f_SKV02), for å tilrettelegge for bruk av eksisterende gangvei mot vest. Et
annet foreslått tiltak var å vurdere om det kunne etableres et nytt gangfelt over fv.
Hardangervegen for å bedre trafikksikkerheten via f_SGG. Byplan vurderte at foreslått
rampeløsning ikke var tilstrekkelig, og det ble bedt om å se videre på muligheten for å kunne
etablere et overgangsfelt, både med og uten lysregulering, over fv. Hardangervegen. En slik
løsning vil være mer forenlig med «gåby» da det er en avstand på 500 meter mellom de
eksisterende gangfeltene over fv. Hardangervegen. Forslagsstiller utformet et forslag til en
slik løsning (vedlegg Teknisk vurdering gangfelt datert 22.12.2020), som ble forelagt
Vestland fylkeskommune. Vestland fylkeskommune var ikke negativ til foreslått
overgangsfelt, men ba om ytterligere grunnlag for å kunne vurdere om det var hensiktsmessig
å etablere et krysningspunkt i dette området. De stilte blant annet spørsmål ved om det ville
være tilstrekkelig med gående som kom til å benytte overgangsfeltet, da det i et
trafikksikkerhetsperspektiv vil øke sannsynligheten for ulykker dersom overgangsfeltet blir
lite brukt. Forslagsstiller valgte å ikke gå videre med dette alternativet, og det ble i den
forbindelse anbefalt at prosjektet bearbeides for å sikre at de fremtidige beboerne tydelig
kanaliseres mot gangveien i vest mot kv. Midtunvegen.
De ulike tilkomstmulighetene inn og ut av planforslaget er omtalt i forslagsstillers
planbeskrivelse (datert 10.06.2021). I foreliggende planforslag er det foreslått at gangstien
gjennom uteoppholdsarealet kan nås via gangforbindelse fra boligtunet samt fra en ny utgang
fra parkeringskjelleren (se avsnitt Universell utforming). Gangstien gjennom
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uteoppholdsarealet leder mot et venteareal ved pv. Midtunhaugen (f_SKV02), og videre over
et gangfelt mot f_SF01. Det foreslås videre etablert fartshump på hver side av avkjørsel
(SV01) til parkeringskjeller. Foreslått tiltak vurderes å sikre trygg kryssing for myke
trafikanter over pv. Midtunhaugen til fortau (f_SF01) fra felt BKS01. Byplan vurderer at
foreslått tiltak vil kunne bidra til at det blir enklere å velge den trygge skolevegen samt at en
utgang fra parkeringskjeller mot uteoppholdsarealer vil kunne være et positivt bidrag til
prosjektet med tanke på tilgang til utstyr til hagearbeid og lignende.
Støy
Planområdet berøres av støy fra fv. Hardangervegen, og omfatter sørøstlige deler av felt
BFS01-02 og BKS01. Det er i den forbindelse utarbeidet en støyrapport (datert 31.10.2018),
som konkluderer med at alle krav til støy i KPA2018 tilfredsstilles uten behov for
støyreduserende tiltak. Det er i etterkant av støyvurderingen gjort endringer for planlagt
bebyggelse, men forslagsstiller oppgir i planbeskrivelsen at disse endringene ikke vil påvirke
støyforholdene i planområdet. Støyforholdet anses ivaretatt.
Konsekvenser for naboer
Gjennom planforslaget foreslås det en endring i nabolaget fra dagens enebolig til en mer
sammenhengende og kompakt ny bebyggelse i form av rekkehus og leiligheter. I forbindelse
med offentlig ettersyn har naboer uttrykt bekymring over at foreslått utnyttelsesgrad virker for
høy for tomten, og at de ikke ønsker tap av sol eller utsikt. Det uttrykkes videre bekymringer
rundt trafikk, reduksjon av grøntarealer, små uteoppholdsarealer, lav parkeringsdekning og at
bebyggelsen kommer for tett på bebyggelsen i Midtunhaugen 76. Nabo i felt BFS03 ønsker en
høyere utnyttelse for sin eiendom. I de følgende avsnittene vurderes konsekvenser som
berører naboeiendommer.
Sol- og skyggeforhold
Det er utarbeidet sol- og skyggeillustrasjoner (datert 13.01.2021) hvor konsekvenser for
naboene fremkommer. Sol- og skyggeillustrasjonene er fremstilt med de tidspunkter som er
gitt i kommunens kravspesifikasjon.
Av de innsendte sol- og skyggeillustrasjonene ser vi at ny bebyggelse vil gi skygge på
naboeiendommene på enkelte tidspunkt. Endringene er størst ved vårjevndøgn (21.
mars) kl. 18, hvor Midtunhaugen 48, 50 og 70 mister sol på uteoppholdsareal og husfasade
sammenlignet med dagens situasjon. Ut fra de månedene og tidspunktene i året uteareal
generelt blir mest benyttet viser sol- og skyggeillustrasjonene at Midtunhaugen 50 vil få
reduserte solforhold den 20. mai kl.18 på hoveduteoppholdsarealet. Den 21. juni kl. 18 og 20
er det mindre deler av uteoppholdsarealene til Midtunhaugen 48 og 50 som vil bli berørt.
Midtunhaugen 70 blir ikke ytterligere berørt den 21. juni kl. 18 og 20 sammenlignet med
dagens situasjon. Planforslaget vurderes til ikke å gi vesentlig reduksjon av solforhold for
eksisterende boliger.
Frittliggende boligbebyggelse (BFS03)
I forkant av offentlig ettersyn utførte plankonsulent ulike volumstudier i forbindelse med
fortettingen av gnr. 43, bnr. 141, hvor det ble foreslått inntil 6 enheter på eiendommen.
Foreslått bebyggelse medførte imidlertid skyggelegging av nabotomten Midtunhaugen 50.
Forslagsstiller valgte derfor å regulere eiendommen til eksisterende bebyggelse i likhet med
felt BFS01-02, med en grad av utnyttelse på 40 %-BRA. Til offentlig ettersyn uttalte
grunneier i felt BFS03 at det var ønskelig med en høyere fortetting av eiendommen.
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I etterkant av offentlig ettersyn er det i reguleringsbestemmelsene åpnet for at det kan
oppføres enebolig eller tomannsbolig innenfor rammene av 40 %-BRA ekskludert parkering.
Endringen er en anbefaling fra byplan og en oppfølging av merknad fra grunneier som ønsker
å utvikle eiendommen sin. Endringen har ikke vært på høring, men vurderes til å ligge
innenfor rammene av formålet frittliggende småhusbebyggelse. I forbindelse med
byggesøknad må det dokumenteres at kravene gitt til parkering og uteoppholdsareal kan løses
tilfredsstillende. Føringene i reguleringsbestemmelsene samsvarer med KPA2018.
Planforslaget medfører at det vil etableres murer mot eiendommen i felt BFS03 (vist som mur
1 og 2 i Illustrasjonsplan datert 10.06.2021). Grunneier har i forbindelse med planprosessen
bedt om at det føres opp vedlikeholdsfritt gjerde på minimum 1,2 meter langs nabogrensen,
og forslagsstiller har sikret dette i reguleringsbestemmelse § 3.1.1.6.c.
Eksisterende adkomst til eiendommen i felt BFS03 opprettholdes, men vil behøve noen
mindre justeringer.
Midtunhaugen 76
Gjennom planprosessen har naboer i Midtunhaugen 76 tilbakemeldt at foreslått bebyggelse
kommer for tett på deres eiendom. Forslagsstiller har i den forbindelse avholdt møter med
naboer og velforeninger, hvilket har resultert i at bygg C (se. Fig. 6) er vinklet for å kunne
oppnå en noe større avstanden mellom bygg C og Midtunhaugen 76. Byggegrensen ble i den
forbindelse endret fra 4 meter til 11,6 meter. Det er videre sikret i reguleringsbestemmelsene
(§ 3.1.1.5.b) at balkonger vendt mot Midtunhaugen 76 skal ha tett rekkverk på nedre del og
gjennomsiktig materiale på øvre del for å skjerme mot innsyn for naboer.
I etterkant av offentlig ettersyn har beboere i Midtunvegen 76 uttalt at de ønsker en tydelig
avgrensning av velforeningen sitt område med gjerde utenfor felt BUT for å begrense
bevegelsesmønsteret til de fremtidige beboerne innen felt BKS01. Det er videre ønskelig å
beholde vegetasjonen som ligger mot felt BUT. Byplan anbefalte i den forbindelse at det i
stedet for gjerde sikres en vegetasjonsbuffer med helårsvekster i plankart og
reguleringsbestemmelser. Forslagsstiller har delvis imøtekommet dette ved å sikre
opparbeidelse av en vegetasjonsskjerm langs den sørlige grensen av felt BKS01 og vestlige
del av felt BUT i reguleringsbestemmelsene (se Illustrasjonsplan datert 10.06.2021). Vi
anbefaler at siste setning i reguleringsbestemmelse § 2.5.1 endres til følgende: «Det skal
etableres vegetasjonsskjerm bestående av stedegne planter, gjerne vintergrønne, i felt BKS01
og BUT mot f_SV02 og tilgrensende eiendommer i sør og vest. Illustrasjonsplan datert
10.06.2021 er retningsgivende for plassering av vegetasjonsskjermen.».
Reguleringsbestemmelse § 6.3.11 anbefales endret til: «Vegetasjonsskjerm skal være etablert
i felt BKS01 og BUT iht. § 2.5.1.»
Fortau (o_SF01) og utvidelse/justering av veg (f_SKV02)
I forbindelse med etablering av fortau (f_SF01) foreslås vegbanen justert slik at fortauet
hovedsakelig legges i eiendomsgrensen til naboeiendommene, med unntak av en liten del av
fortauet som går inn på gnr. 43, bnr. 718. Naboer har i løpet av planprosessen uttalt at fortauet
bør plasseres på sørsiden av pv. Midtunhaugen, og ikke på nordsiden. Det vises til avsnitt
Fortau (f_SF01) for vurderinger av dette temaet. Det er i reguleringsbestemmelsene sikret at
avkjørslene til eiendommene skal være nedsenket. Flyttingen og utvidelsen av vegbanen vil
berøre gnr. 43, bnr. 1050 og 363. Pv. Midtunhaugen er en smal veg, og det vurderes at
etablering av fortau langs vegen vil øke trafikksikkerheten i området.
Grad av utnytting, takformer, uteoppholdsareal og parkeringsdekning
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Naboer uttalte til offentlig ettersyn at foreslått fortetting var for stor, at det er avsatt for små
uteoppholdsarealer samt at parkeringsdekningen er for lav. Byplan påpeker at foreslått
bebyggelse, uteoppholdsareal og parkeringsdekning er i henhold til krav i KPA2018. Det ble
videre uttrykt bekymring knyttet til takformer og høyden til bygg C (bygg D ved offentlig
ettersyn, se Fig. 6). Foreslåtte takformer vil medføre en endring av utsikten for eksisterende
boliger mot nord, men dette vurderes ikke som vesentlige konsekvenser for nabobebyggelsen.
Avfallshåndtering
Det foreslås etablert nedgravde bunntømte containere (felt BRE) ved innkjøringen til
parkeringskjeller i felt BKS01. Kortest adkomst til renovasjonsløsningen for boligene med
inngang fra boligtunet er via trapp fra boligtunet eller via heis i bygg B/parkeringskjelleren.
Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk avfallsplan hvor løsningen er redegjort for. I
illustrasjonsplanen er kjøremønster for renovasjon vist. BIR har uttalt seg positiv til foreslått
plassering og løsning for renovasjon, men fremlegger en rekke vilkår. Det er lagt opp til at
renovasjonsbil må rygge seg inn i innkjøringen til parkeringskjelleren. Dette kan skape kø ved
inn- og utkjøring fra parkeringsanlegget i tidsrommet for tømming.
Tilkomstveien (f_SKV02) til oppstillingsplassen vil overstige BIR sine krav om maksimalt
10% helning på korte strekk (inntil 12 %). På f.eks. glatt føre vil dette kunne medføre
problemer, som igjen kan medføre forsinkelser for tømming. Forslagsstiller argumenterer med
at de foreslåtte containerne har stor kapasitet, og at det derfor ikke vil medføre store
utfordringer.
Ideelt sett skulle foreslåtte renovasjonsløsning muliggjort at tilgrensende naboboliger kunne
benyttet løsningen. Fagetaten ser derimot at foreslåtte plassering ikke er plassert med god
tilgjengelighet for de aktuelle naboeiendommene i feltet BFS01-03.
Universell utforming
Prosjektet har flere tilkomster inn til
boligtunet (se Fig. 9).
Inngangspartiene til boenhetene i
første etasje i bygg C er foreslått vest
for innkjøring til parkeringskjeller
(SV01). Inngangspartiene til de øvrige
boenhetene i bygg A-C er foreslått fra
boligtunet. Boligtunet kan nås via heis
i bygg B fra parkeringskjeller, fra
trappeforbindelse (BRE), eller via
adkomstveg fra øst (f_SV02) og
uteoppholdsarealet i vest (BUT). Ikke
alle adkomstene tilfredsstiller krav til
universell utforming (se lilla og blå
Fig. 9: Grønn linje viser tilkomst som oppfyller krav til
strek i Fig. 9). Det er i etterkant av
universell utforming, lilla linje viser tilkomst som ikke
offentlig ettersyn arbeidet videre med oppfyller krav til universell utforming, og blå linje viser
snarvei gjennom uteoppholdsareal som ikke oppfyller
å oppnå universelt utformet tilkomst
breddekrav til universelt utformet tilkomst.
mellom boligtunet og
uteoppholdsarealet (BUT). I tillegg er
det lagt til rette for en ekstra utgang fra parkeringskjeller og en ny snarvei (se blå strek i Fig.
9) gjennom uteoppholdsarealet (BUT). Snarveien anses ikke som hovedadkomst og skal
integreres i uteoppholdsarealet. Det er derfor ikke stilt krav om at denne skal være universelt
utformet (jf. reguleringsbestemmelse § 2.1.2). Byplan vurderer at ingen av de ovennevnte
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foreslåtte utvendige adkomstene er optimale når det gjelder universell utforming, men har lagt
til grunn at dette kan løses med heis. Det opplyses videre om at det pågår en diskusjon i
byggesaken i forhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK17). Det er på bakgrunn av dette
ikke avklart om det illustrerte prosjektet kan oppnå en tilfredsstillende løsning iht. TEK17.
Dersom dette ikke oppnås, og prosjektet må bearbeides, må det vurderes behov for en ny
nabovarsling.
Det er i reguleringsbestemmelsene sikret at minst 10 % av parkeringsplassene for bil i
parkeringskjelleren skal være HC-parkering, og at disse plassene skal ha kort gangavstand og
gunstig trasé til hovedadkomst.
Kulturminnedokumentasjon
Eksisterende bebyggelse på eiendom gnr. 43, bnr. 21 antas oppført i år 1870, men er blitt
påbygd i flere etapper siden den tid. Byantikvaren har i forbindelse med rivningssøknad uttalt
at de ikke vil motsette seg foreslått tiltak, da bygningen har lav verneverdi som enkeltobjekt,
og middels miljøverdi.
Energi og klimagassberegning
I etterkant av offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene (§§ 3.1.1.5.c og 3.1.1.10.g)
supplert med at det kan vurderes etablering av solcellepanel på tak eller lignende
energiløsninger. Av planbeskrivelsen fremgår mål om plusshus, og det beskrives muligheter
for egenproduksjon av strøm ved solcellepanel eller brukte Leaf-batterier for mindre
belastning av strømnettet. Det fremgår videre at det skal ses på muligheter for boring til
bergvann til oppvarming/kjøling av bolig. Dette er imidlertid ikke sikret i
reguleringsbestemmelsene. Det er positivt at alternative energiløsninger skal vurderes,
samtidig forutsetter vi at hensyn til naboer og fjernvirkning inngår i vurderingen av ulike
energiløsninger, og det må tas stilling til om tiltaket utløser behov for nabovarsling.
Klimagassberegning skal foreligge før igangsettingstillatelse gis for felt BKS01.
Nullutslippsløsninger skal vurderes samt tiltak for å redusere klimagassutslipp skal
dokumenteres (jf. reguleringsbestemmelse § 6.2.5).
Naturmangfold
Planforslaget er vurdert opp mot Naturmangfoldloven §§ 8-12. Fagetaten finner vurderingen
av tiltak etter Naturmangfoldloven tilfredsstillende. Tiltakene som følger av planforslaget, ser
ikke ut til å komme i konflikt med de interessene Naturmangfoldloven er ment å ivareta.
Bymiljøetaten har ikke hatt bemerkninger til disse vurderingene.
Risiko- og sårbarhet
I ROS-analysen avdekkes det fem tema hvor risikoreduserende tiltak skal vurderes. De fem
temaene er sterk vind, radon i byggegrunn, trafikkfare/trafikkulykker på veg, trafikkfare tema
annet/skoleveg og ulykker på nærliggende veier.
Det vises til at sterk vind og radon i byggegrunn håndteres i TEK17.
For trafikkfare og trafikkulykker på veg trekkes krysset mellom kv. Midtunhaugen og pv.
Midtunhaugen frem. Kryssløsningen forbedres gjennom planforslaget ved å bedre
siktforholdene, etablere fortau langs pv. Midtunhaugen og utvide kjørevegen samt anlegge
fartshumper.
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I forbindelse med trafikkfare skoleveg trekkes korteste veg (f_SGG) frem som en uønsket
skoleveg da denne ikke er trafikksikker. Det er i forbindelse med planforslaget gjort grep for å
lede fremtidige beboere mot gangveien i vest ved å tilrettelegge med gangsti fra tunet og
utgang fra parkeringskjeller via BUT.
Når det gjelder ulykker på nærliggende veier, påpekes det at de fleste ulykkene er av eldre
dato, og at krysset Hardangervegen-Midtunheia nylig er oppgradert.
Skole- og barnehagekapasitet
Planområdet ligger innenfor opptaksområdet for Midtun barneskole som ligger 650 meter i
gåavstand fra planområdet, og for Hop oppveksttun (ungdomsskole) som ligger ca. 2 km
unna.
Midtun skole er nylig utvidet og har ifølge høringsutkast til ny skolebruksplan 2021-2030 fått
utvidet sin normalkapasitet fra 350 til 500 elever. De nærmeste årene forventes elevtallet å
være jevnt på dagens nivå, mens det fra 2025 og utover forventes en liten nedgang i elevtallet.
Ifølge høringsutkast til ny skolebruksplan 2021-2030 har Hop oppveksttun i skoleåret
2020/2021 et elevtall på 391 elever og en normalkapasitet på 500 elever. Skolen forventer å
ha et stabilt elevtall med en liten økning til 430 elever i 2023 før det går ned til litt over 400
elever mot 2030.
Ifølge barnehagebruksplan 2016-2030 forventes antall førskolebarn å øke mye frem mot år
2030 i Fana bydel, og det vil være behov for noen tiltak for å møte veksten og øke kapasiteten
i Fana bydel etter 2020. Dekningsgraden antas å være 81 % for Fana bydel i 2030 dersom det
ikke etableres noen nye barnehageplasser etter 2020, og 84 % i 2030 dersom det etableres
oppveksttun på Kringlebotn med 80 plasser.
Foreslått utbygging medfører et anslag på ca. to nye barn i barnehagealder og tre barn i
barneskolealder. Da det er snakk om en liten økning, vurderes det at utbyggingen ikke vil ha
stor konsekvens for barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det er i bestemmelsene stilt
krav til at tilfredsstillende barnehage- og skolekapasitet i bydelen skal dokumenteres før
igangsettingstillatelse kan gis, jf. reguleringsbestemmelse § 6.2.2.
Barn og unges interesser
Planområdet bærer ikke preg av å være i bruk av barn og unge til lek og andre
friluftsaktiviteter. Tiltaket vurderes ikke å være i konflikt med barn og unges interesser.
Konklusjon
Vi slutter oss i hovedsak til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget.
Etter vår vurdering må imidlertid planforslaget endres på følgende punkter for å være
tilfredsstillende:
 Siste setning i reguleringsbestemmelse § 2.5.1 endres til: «Det skal etableres
vegetasjonsskjerm bestående av stedegne planter, gjerne vintergrønne, i felt BKS01 og
BUT mot f_SV02 og tilgrensende eiendommer i sør og vest. Illustrasjonsplan datert
10.06.2021 er retningsgivende for plassering av vegetasjonsskjermen.».
 Første og siste setning i reguleringsbestemmelse § 3.1.1.7.a endres til: «Det skal
etableres minimum 45 m² uteoppholdsareal pr. boenhet.». «Alle boenhetene skal ha
privat uteoppholdsareal.».
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 Reguleringsbestemmelse § 6.3.11 endres til: «Vegetasjonsskjerm skal være etablert i
felt BKS01 og BUT iht. § 2.5.1.».
Forslaget til detaljregulering anbefales vedtatt med disse endringene.

Vedlegg:
Plankart datert 17.08.2021
Reguleringsbestemmelser datert 24.09.2021
Planbeskrivelse datert 10.06.2021
Merknadsskjema offentlig ettersyn datert 08.06.2021
Merknadsskjema varsel om oppstart datert 13.11.2018
Merknadskart varsel om oppstart datert 13.11.2018
Illustrasjonsplan datert 10.06.2021
Utomhusplan datert 25.10.2021
Snitt datert 04.06.2021
Perspektiv datert 04.06.2021
Sol- og skyggeillustrasjoner datert 13.01.2021
Lengde- og tverrprofiler datert 01.11.2018
ROS-analyse trafikk datert 22.04.2021
VA-rammeplan datert 03.07.2018
VA-rammeplan del 2 datert 03.07.2018
VA-etatens uttalelse datert 29.08.2018
Kulturminnedokumentasjon datert juni 2018
Støyutredning revidert 31.10.2018
Trafikkvurdering revidert 06.12.2019
Naturmangfoldrapport datert 18.12.2020
Næranalyse datert 18.12.2017
Temakart uteoppholdsarealer datert 10.06.2021
Etasjeplan datert 04.06.2021
Fasader datert 04.06.2021
Kryssutforming revidert 12.12.2019
Teknisk vurdering gangfelt datert 22.12.2020
Renovasjonsteknisk plan datert 06.08.2018
BIR sin uttalelse til renovasjonsteknisk plan datert 20.08.2018
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201730400
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