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1 Sammendrag og nøkkelopplysinger
1.1

Sammendrag

Planområdet ligger sentralt til på Midtun i Fana bydel, med kort gangavstand til Nesttun
sentrum og bybaneholdeplass (700 m), samt til overordnet infrastruktur som fylkesveg 5196
Hardangervegen og E39. Planforslaget vil legge til rette for fortetting i et eksisterende
boligområde. Infrastruktur og servicetilbud som skole, barnehage, osv. finnes i området i dag.
Området er meget barnevennlig, og den nye utbyggingen vil gi attraktive boliger for bl.a.
småbarnsfamilier og beboere i området som ønsker å bytte ut en større enebolig med en
mindre og nyere bolig.
En har i planprosessen utarbeidet byroms- og næranalyse, som har dannet grunnlaget for
bebyggelsen som er planlagt. Bebyggelsen tilpasser seg strøkskarakteren ved at det er lagt opp
til samme type bebyggelse som ellers i området (blanding av rekkehus og leiligheter), og
bebyggelsens arkitektur er utformet med en struktur som består av et felles tun og rekkehus,
som er karakteristisk for området. Fellestunet vil være bilfritt, der garasjeanlegget ligger
under tunet og boligene.
Planen legger til rette for at det kan etableres 16 nye boenheter (7 rekkehus og 9 leiligheter)
innenfor BKS01. Boenhetene er fordelt på tre bygningskropper, bygg A, bygg B og bygg C.
Det er planlagt for en felles saksbehandling, det vil si at det både reguleres og sendes inn
rammesøknad samtidig.
Prosjektet er planlagt som et fleksibelt prosjekt. Utbygger Heldal Eiendom har siden
prosjektet ble planlagt og frem til i dag, bygget og prosjektert flere nybygg i Bergen og i
Øygarden, der en har begynt å ta inn nye miljøaspekter og flere bærekraftige elementer i
nybygg som frem til nå ikke har vært prøvd ut i Norge i private sameier. Byggherren har stort
ønske om å videreføre de elementene, som eksempelvis felles kjølerom for hjemlevering av
dagligvarer, solcellepanel eller tilsvarende til bruk av alt fellesbehov for strøm, brukte Leaf
batterier for billigere strøm og mindre belastning for strømnettet. Det er også ønskelig å se på
mulighet for boring til bergvann som kan brukes til oppvarming og kjøling av bolig og vann.
Målet er å få til plusshus også i denne type bebyggelse.
I tillegg til miljøaspektet, ser en for seg at det kan være mulig å kjøpe rekkehus med
utleieenhet eller kun kjøpe rekkehuset og at leiligheten under utgjør en egen andel av sameiet.
Dette gir mange boligvarianter og flere muligheter for ulike kjøpergrupper. Fleksible
løsninger vil kunne medvirke til at en oppnår å få en stabil beboergruppe som får løst sine
ulike behov over tid. Antall boenheter vil ikke gå opp utover de 16 boenhetene med en slik
løsning.
Det har vært gjort forsøk på å inkludere andre eiendommer i nærheten i felles plan- og
byggesak uten hell. Grunneierne er ikke interessert i utvikling av sine tomter per i dag. Etter
føringer fra Bergen kommune er det likevel gjort vurderinger av eiendom gnr. 43, bnr. 141, og
en har vurdert at tomten er egnet for noe fortetting. Det er avholdt flere informasjonsmøter
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med naboer, og tilbakemeldinger fra møtene er tatt med videre i prosessen. Mot sørvest er det
tatt ut boligenheter underveis i prosessen, og en annen endring har vært å skyve de vestligste
byggene innenfor planområdet mot øst. Grepet med forflytning er gjort for å skape avstand til
naboer i vest, samt å rotere og dele denne bygningsmassen opp. Forslaget er sikret gjennom
byggegrense i plankart og gjennom planens bestemmelser.
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten i området. Krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen oppgraderes med fortau, bredere kjørebane og frisiktsoner (utbedring av kryss
mot o_SKV01). Den private tilkomstveien SKV02 inn i boligfeltet oppgraderes med fortau,
og det vil anlegges trafikksikrende tiltak og tilrettelegges for myke trafikanter.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan AS på oppdrag fra Heldal Eiendom AS, i samarbeid
med En til En Arkitekter AS som er arkitekter for prosjektet.
1.2

Nøkkelopplysninger

Bydel:

Fana

Gårdsnavn/adresse:

Midtunhaugen 68

Forslagsstiller:

Heldal Eiendom AS

Sentrale grunneiere:

43/21: Heldal Eiendom, 43/141: Liv Solfrid Øvstebø Berge, 43/142: Aud Aadnesen, 43/143:
Ingjerd Løkling

Planens hovedformål:

Bolig

Planområdets størrelse:

7,4 daa

Illustrert: 84 %-BRA
Maksimal: 120 %-BRA

Nytt bruksareal /
Antall nye boenheter:

16 nye boenheter (7 rekkehus
og 9 leiligheter)

Konsekvensutredningsplikt

Nei

Varsel om innsigelse:

Nei

Kunngjort oppstart:

01.12.2017

Offentlig ettersyn:

12.01.2019 – 26.02.2019

Problemstillinger:

Trafikksikkerhet, tilrettelegging for myke trafikanter, fortetting/byggehøyder

Grad av utnytting:

Gårds- og bruksnummer:

Plankonsulent:

43/21 mfl.
Ard arealplan AS og
En til En Arkitekter som arkitekt

2 Bakgrunn
2.1

Bakgrunn for planarbeidet

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med En til En Arkitekter AS, på
vegne av tiltakshaver Heldal Eiendom AS.
Bakgrunnen for planarbeidet er at en vil legge til rette for en utbygging med høyere utnyttelse
enn det som gjeldende reguleringsplan fra 1984 åpner for. I gjeldende kommuneplan er
området avsatt til sone 2, byfortettingssone. Området ligger nært opp mot Nesttun og
kollektivknutepunktet som finnes her.
2.2

Hensikten med planforslaget

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for ny boligbebyggelse, med tilhørende
parkeringsareal under grunnen, infrastruktur, renovasjonsløsning og uteoppholdsareal. Det
foreligger detaljerte planer for 16 boligenheter (7 rekkehus og 9 leiligheter) innenfor BKS01
(gnr./bnr. 43/21). Man planlegger for en felles plan- og byggesak for enhetene, det vil si at det
reguleres og byggesøkes i samme behandling. Som følge av den nye bebyggelsen, må deler av
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eksisterende bebyggelse (gbnr. 43/21) i planområdet rives. Planen vil legge til rette for en
fortetting i området.

3 Planområdet – dagens situasjon
3.1

Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger på Midtunhaugen, i Fana bydel, i et eksisterende boligområde. Området
ligger nær Nesttun sentrum, Midttun skole, barnehager og rekreasjonsområder. Atkomst til
området er via Hardangervegen og vegen Midtunhaugen. Gående og syklende har gode og
mer direkte tilkomstmuligheter via Midtunvegen i vest. Det er ca. 700 meter til bybanestoppet
i Nesttun sentrum.
Ca. 2 km til Hop
ungdomsskole
l k l

PLANOMRÅDET

Ca. 700 meter til
Nesttun sentrum og
bybanestopp

Ca. 650 meter til
Midtun barneskole
lokalsentrum

Figur 1: Oversikt. (Kartkilde: Finn.no)
Planområdet omfatter i hovedsak eiendom gnr. 43, bnr. 21. De omkringliggende
eiendommene, gnr. 43, bnr. 141, 142, 143 er tatt med i planområdet for å vurdere muligheter i
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utviklingen av disse tomtene gjennom planprosessen. I tillegg til dette har det vært nødvendig
å ta med vegareal mellom Midtunhaugen og området for nye boliger for å sikre tilkomst med
bil.
For å kunne vurdere eksisterende gangvegtrasé mot Midtunvegen, ble det ved planoppstart
varslet et planområde som tok med seg en del av vegareal gjennom eksisterende boligområde
like vest for utbyggingsområdet, samt den aktuelle gangvegen.
Gjennom planprosessen har det siden varsel om oppstart, vært vurdert hvorvidt gangvegtrasé
mot vest skulle tas med i reguleringsplanen eller ikke. Tilbakemeldinger fra bymiljøetaten var
i utgangspunktet at gangvegen burde få status som offentlig gangveg med påfølgende krav om
tre meters bredde og stigningsforhold som var tilfredsstillende for kommunens
vedlikeholdsbiler (maksimalt 1:12). Dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre da
gangvegen er brattest på det smaleste partiet mellom rekkehusbebyggelsen i Midtunhaugen
86D og 88A. Her hadde det potensielt vært mulig å oppnå tre meters bredde, men
stigningsforholdene ville ikke tilfredsstilt Bymiljøetatens krav. Dagens snarveg er rundt 90
meter lang, og tar opp 13 høydemeter, og på det bratteste har snarvegen en stigning på 1:5.
Dersom man skulle bygget om traseen slik at den fikk en jevn stigning på maksimalt 1:12 slik
kommunen anbefaler, måtte strekningen vært rundt 160 meter lang. Det er ikke mulig å få til
en godt utformet gangvei på denne lengden innenfor tilgjengelig ubygd areal.
I undervegsmøtet ble det enighet om at gangvegen skulle reguleres etter dagens situasjon og
ikke få offentlig status. I etterkant av undervegsmøtet ble det klart at gangvegen allerede var
regulert i dagens situasjon gjennom en endring av plan 5730009, vedtatt i år 2000. Da det ikke
lenger er aktuelt å gjøre endringer i gangvegtrasé faller kravet om å ta med gangvegen i
reguleringsplanen bort og plangrensen trekkes tilbake.

Figur 2: Kartutsnitt med avgrensingen av planområdet markert. Område med rødt fyll er tatt
ut av planområdet etter varsel om oppstart. (Kartkilde: Se eiendom)
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3.2

Arealbruk

Planområdet grenser til eksisterende boligeiendommer i alle retninger. Like nordøst ligger
Midtun næringsområde. Eksisterende bebyggelse er i hovedsak rekkehusbebyggelse og
eneboliger. Like sørvest finner man også terrasseblokker.

Figur 3: Skråfoto fra området, tatt mot nord. (Kartkilde: Google)
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av fire eneboliger. Midtunhaugen 68,
som ligger i midten, er av stor størrelse og har en stor hage. Midtunhaugen 64 og 66 ligger sør
i planområdet, mens Midtunhaugen 70 ligger nordøst i planområdet.

Figur 4: Skråfoto av området. (Kartkilde: Google)
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Midtunhaugen 68

Midtunhaugen 64

Midtunhaugen 70

Midtunhaugen 66

Figur 5: Bebyggelsen innenfor området består av fire eneboliger.

Figur 6: Bilder fra hagen rundt Midtunhaugen 68 innenfor gbnr. 43/21.
3.3

Stedets karakter og landskap

Planområdet ligger på en liten høyde som faller mot vest og sør. Planområdet er synlig fra
andre høyder i nærområdet. Disse høydene består i all hovedsak av boligområder.
Planområdet vil være lite synlig fra lavt terreng, langs Hardangervegen. Fra Nesttunvegen,
kan planområdet være noe synlig, fra avstand i sør. Fra Nesttun vil planområdet ligge skjult
bak terreng.
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I forkant av planområdet, mot sør og fremst på høyden før terrenget faller, ligger
eneboligtomter. Her er også en del vegetasjon og høye trær. Disse elementene vil dempe
fjernvirkningen for ny planlagt bebyggelse.
Fjernvirkning av prosjektet vil ikke fremstå som et fremmedelement, da tilgrensende areal er
tett utbygd med rekkehus og terrasserte leiligheter, og ettersom de fleste areal i nærområdet er
bebygget med boliger. Også andre høyder i området er bebygd med boliger.
Hagen innenfor gbnr. 43/21 fremstår i dag som delvis gjengrodd. De tre andre eiendommene
er mindre, og hagene på disse eiendommene fremstår som delvis godt vedlikeholdte. Det
naturlige landskapet er i stor grad tatt vare på.

Figur 7: Illustrasjon i byromsanalysen viser godt hvordan planområdet ligger på kanten av et
høydedrag. (Kilde: vedlagt byromsanalyse, utarbeidet av En til En Arkitekter)
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Figur 8: Planområdet sett fra øst. (Kartkilde: Kommunekart)

Figur 9: Planområdet sett fra sør. (Kartkilde: Kommunekart)

Figur 10: Planområdet sett fra vest. (Kartkilde: Kommunekart)
Planområdet har svært gode solforhold. Området ligger på en liten haug og har utsikt i alle
himmelretninger. Terrenget faller mot sør og vest og stiger noe mot nord. Terrenget holder
seg på samme høyde et godt stykke mot øst.
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3.4

Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet er befart og en har hatt fokus på spor etter kulturminner. Kulturminner defineres
i kulturminneloven som «spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til». Nyere tids kulturminner
omfatter alle historiske minner fra tiden etter reformasjonen i 1537. Begrepet er vidt og kan
omfatte det meste. Derfor er det viktig å definere hvilke kulturminner som har verdi.
Automatiske fredede kulturminner/fornminner er alle faste kulturminner fra før år 1537. Disse
er automatisk fredet etter kulturminneloven.

Figur 11: Ortofoto fra 1951 og 2016 (Kilde: finn.no)
Det er gjennomført kulturminnedokumentasjon av planområdet og byggene innenfor
plangrensen, i tråd med mal fra Byantikvaren. Her har en sett på områdets historie,
bygningsmiljø og andre typer kulturminne. Det er gjort en ekstra grundig gjennomgang av
bygget i Midtunhaugen 68, da det er dette bygget som er planlagt revet. Dokumentasjonen er
basert på aktuell litteratur og relevante kilder, blant annet tinglyst materiale, kart, tegninger,
fotografi og samtale med beboere, samt observasjoner gjort under befaring av planområdet.
Se kulturminnedokumentasjon i eget vedlegg til reguleringsplanen for mer informasjon på
dette temaet.
3.5

Landbruk

Planområdet ligger i innmarken til tidligere Midtun Gård. Fra midten av 1900-tallet ble mye
av gårdsdriften på Midtun lagt ned, og det ble bygd store lagerhus, fabrikker, forretningsbygg
i tillegg til en rekke bolighus og større boligkompleks på gården.
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3.6

Naturverdier

Planområdet er i hovedsak markert som bebygd areal i databasen til Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO). Noen små deler av de sørligste eiendommene (gnr. 43, bnr, 142 og 143)
er registrert med uproduktiv lauvskog, med jorddekt grunn. Det er ikke registrert spesielle
eller viktige dyrearter innenfor planområdet.
Planområdet ligger i kort avstand til flere turområder. Både Sanddal i nord, Smørås i sør og
Dyngeland i øst utgjør fine turområder. I tillegg ligger planområdet med kort avstand til
Osbanetraseen, som er en viktig gang- og sykkelakse.
Under vises et utsnitt av temakart for blågrønne strukturer, som er vedlagt KPA 2018-2030. I
nærheten av planområdet går en økologisk korridor, illustrert med grønnstiplet linje. Dette er
eksisterende og potensielle økologiske korridorer i ulik skala.
Nesttunvassdraget renner øst, sør og vest for planområdet, illustrert med blå linje.
Nesttunvassdraget er et satsningsvassdrag og er utpekt i forvaltningsplanen for vassdrag.
Økologisk korridor langs med Nesttunvassdraget er lang og variert og følger i stor grad
hovedgreinene til Nesttunvassdraget. Det er potensiale for gjenåpning av vassdraget gjennom
Nesttun sentrum og på Midtun. Den smale bredden på kantvegetasjonen enkelte steder gjør at
funksjonen som økologisk korridor varierer, men her er et stort utviklingspotensial.
Vassdraget er også svært viktig for håndtering av overvann.1
Ved Hardangervegen 7B, som ligger like ved Birkeland kirke sin gravplass/kirkegård et
stykke sør for planområdet, finnes en gruppe hule eiker. Disse er illustrert med grønne prikker
på utsnittet under. Det vises ellers til vedlagt naturmangfoldsrapport.

Figur 12: Temakart blågrønne strukturer, som er vedtatt i forbindelse med KPA 2018-2030.
Planområdet omtrentlig passert med rød prikk.
1

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
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3.7

Rekreasjon og friluftsliv

I 2016 har Bergen kommune, ved Bymiljøetaten, gjort en kartlegging av friluftslivsområder i
Bergen. De tre nærmeste friluftslivsområder er beskrevet under og vist på kartutsnitt.
Grøntområdet ved Øvsttunstemmen, som ligger den andre siden av Hardangervegen, er
registrert som et viktig friluftsområde. Området er et svært viktig leke- og rekreasjonsområde,
og består av Øvsttunstemmen, plen ved Øvsttunstemmen, samt elv og skogsområde med sti.
Ved Øvsttunstemmen er det tilrettelagt med benker.
Grøntområde ved Midttun skole er registrert som en viktig grønnkorridor, og inkluderer bl.a.
kirkegård ved Birkeland kirke, deler av skolegård ved Midttun skole, gang- og sykkelveier og
elveløp.
Midtunhaugen er registrert som et viktig leke- og rekreasjonsområde, og består av et
løvskogsområde med stier som blant annet grenser til en barnehage. Området brukes også av
en eller flere barnehager i området. Området inneholder et leirsted som også blir brukt av
barnehage.

Figur 13: Viktige friluftsområder. (Kartkilde: Miljøstatus)
3.8

Skole og barnehage

Prismen Kanvas-barnehage ligger like i nærheten av planområdet. Denne barnehagen er for
øvrig fjernet i planforslag for «Fana, gnr 43 bnr 315 m.fl., Midtunhaugen» (arealplan-ID:
63730000). Litt nord for planområdet ligger Midtunbråtet musikkbarnehage og Midtun
barnehage. Sørøst og sør for planområdet, på den andre siden av Hardangervegen, ligger
Gledesbarna familiebarnehage, Solknatten barnehage og Øvsttun barnehage. Vest for
planområdet ligger Sesam åpen barnehage.
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Dekningsgraden i Fana byområde pr. 15.12.2015 var 89,9 %. Med dekningsgrad menes antall
barn i barnehage i prosent av totalt antall barn i samme aldersgruppe. Dekningsgraden i
området (Midtun) er den høyest i byområdet Fana byområde med en dekningsgrad på 125 %.
I Fana byområde forventes antall førskolebarn å øke mye fram mot år 2030. Det meste av
veksten ser ut til å komme i perioden 2020- 2026. I 2030 forventes det at antall barn i
aldersgruppen 1 - 5 år vil være 3420, som er ca. 470 høyere enn i 2016. (Informasjon fra
Barnehagebruksplan 2016-2030, Bergen kommune.)
Området ligger i opptaksområdet for Midtun barneskole og Hop oppveksttun (ungdomsskole).
Midtun skole ligger sørvest for planområdet, og det er 650 meter å gå på trygg skolevei, med
signalregulert overgang i Hardangervegen. Hop oppveksttun ligger 2 ligger nordvest for
planområdet, og det er 2 km å gå til skolen. Det er fortau og gangvei på store deler av
strekningen. En del av strekningen går man i boliggater med lite trafikk. Skolevei til barne- og
ungdomsskole er illustrert i kapittel 3.10.
Midtun skole har i dag en kapasitet på 350 elever. Elevtallet for 2015/2016 var 393. Forventet
elevtall for 2019/2020 er 413, og for 2029/2030 484 elever. Byrådets anbefaling er at Midtun
utvides med 100 elevplasser på kort sikt og 100 elevplasser på lengre sikt, samt at Ulsmåg
skole avlaster Midtun frem til utvidelsen er på plass. Midtun har en tilfredsstillende
byggteknisk tilstand. Hop oppveksttun har en kapasitet på 500 elever. Elevtallet for
2015/2016 var 477. Forventet elevtall for 2019/2020 er 447, og for 2029/2030 er 494 elever.
(Informasjon fra Skolebruksplan 2016-2030, Bergen kommune.)
Vest for planområdet ligger Nesttun eldresenter.
Ca. 700 meter mot vest ligger Nesttun sentrum med bybanestopp, handel, servicetilbud og
arbeidsplasser. Ca. 5 kilometer mot sørvest ligger Lagunen storsenter.
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Midtunbråtet
musikkbarnehage

Midtun barnehage
og Birk barnehage

Prismen
barnehage

Sesam åpen
barnehage
Gledesbarna
familiebarnehage

Øvsttun
barnehage

Figur 14: Oversikt over offentlig tilbud i nærheten av planområdet. Planområdet vist med rød
sirkel. (Kartkilde: Bergenskart)
3.9

Barn og unges interesser

Det er ikke synlige spor etter barn innenfor planområdet. Eiendommene fremstår i stor grad
som private hager.
Nærmeste lekeplass, som er en småbarnslekeplass i Midtunhaugen, ligger ca. 70 m unna.
Nærmeste ballplass er 500 meter unna, og ligger i enden av Midtunhaugen. Her finnes også et
lekeområde. I tillegg finnes følgende ballplasser i nærområdet: Nesttun idrettsplass (1,8 km),
Ulsmåg ballbane (1,8 km), Sandalslien ballbinge (1,9 km) og Smøråsbanen (1,9 km).
Nærmeste idrettsanlegg er Slåtthaughallen (1,8 km). Like i nærheten ligger også Slåtthaug
isbane. Man finner i tillegg flere treningsmuligheter i området – Evo Nesttun (1,0 km),
Bergen golfsenter innendørsrange (1,0 km), Sats Nesttun (1,1 km) og Spenst Nesttun (1,1
km).
Det er ikke utført barnetråkkregistreringer for Midtun skole. Området er imidlertid delvis
registrert i barnetråkkregistreringene for Paradis skole, Montessoriskole og Rudolph
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Steinerskole. Deler av Hardangervegen er da registrert som farlig/utrygg skolevei, og
begrunnes med at det ikke er fortau der.

Figur 15: Utklipp fra barnetråkkregistrering for Paradis, Montessoriskole og Rudolph
Steinerskole (2010). Planområdet markert med svart sirkel.
3.10 Veg og trafikkforhold
3.10.1 Kjøreatkomst og trafikkmengde
Området ligger et lite stykke nordvest for fv. 587 (tidl. fv. 580), Hardangervegen. Mellom fv.
587 og planområdet ligger fv. 5196 (tidl. fv. 185), som også heter Hardangervegen. Fv. 5196
har en ÅDT på 5300 kjøretøy i døgnet og en fartsgrense på 50 km/t forbi krysset med
Midtunhaugen. Fv. 587 har en ÅDT på 15200 kjøretøy i døgnet og en fartsgrense på 70 km/t.
ÅDT-tall er fra 2019 (NVDB). I vedlagt trafikkvurdering fra Sweco er det utført en
trafikktelling i krysset mellom Midtunhaugen og fv. 5196 (Hardangervegen). ÅDT er
beregnet til å være 7500 i fv. 5196, noe som er høyere enn hva som er registrert i NVDB.
Beregnet ÅDT tar utgangspunkt i tellinger utført i 2019 i de mest trafikkerte timene i døgnet
(morgen- og ettermiddagsrushet). Dette kan være grunnen til at tallet er høyere enn i NVDB.
ÅDT i NVDB er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.
Planområdet har adkomst fra fv. 5196 Hardangervegen, via Midtunheia og Midtunhaugen.
Vegen Midtunhaugen har ifølge den vedlagte trafikale vurderingen fra Sweco en beregnet
ÅDT på 6700. ÅDT for Midtunhaugen er ikke registrert i NVDB.
Midtunheia og Midtunhaugen er kommunale veier. Midtunhaugen er en blindvei, som først
går gjennom et næringsområde, før den går over til å gå gjennom et boligområde med totalt
rundt ca. 200 boliger. Vegen er skiltet med 30 km/t. Midtunhaugen er omtrent 6 meter bred,
og har ensidig fortau på sørøstsiden av veien på ca. 2 meters bredde. Midtunhaugen går ut i et
T-kryss med Midtunheia. Midtunheia munner ut på fv. 5196 Hardangervegen, i et T-kryss ca.
350 meter fra planområdet. Intern vei inn i planområdet er privat.
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De to kryssene mellom Midtunhaugen og Hardangervegen er nylig oppgradert i forbindelse
med utbygging av Læringsverkstedet barnehage m.m. Detaljreguleringsplanen med plan-ID
18260000 hadde rekkefølgekrav om at kryssene Hardangervegen/Midtunheia og
Midtunheia/Midtunhaugen skulle være opparbeidet før det kunne gis brukstillatelse og før
barnehagen kunne tas i bruk.
I krysset hvor privat tilkomstveg til planområdet møter den kommunale vegen Midtunhaugen
er det ikke tilfredsstillende siktforhold. Det er satt krav om utbedring av siktforholdene og
situasjonen for myke trafikanter langs privat vei.
3.10.2 Trafikksikkerhet
Det er registrert 9 trafikkulykker i krysset fv. 5196 Hardangervegen – Midtunheia. To av
ulykkene var sykkelulykker, 2 var MC-ulykker, og 5 var bilulykker. I én av ulykkene var det
en person som ble alvorlig skadd, og i resten av ulykkene var det lettere skader. Seks av
ulykkene skjedde på 80-tallet og én på 90-tallet. I nyere tid har det vært én ulykke i 2013 og
én i 2017. En gang etter 1980 ble fylkesveg 587 Hardangervegen bygget, som nå avlaster
fylkesveg 5196 Hardangervegen. Det er dermed ikke de samme trafikkforholdene i dag, som
da de fleste ulykkene skjedde. Fv. 587 har i dag en ÅDT på rundt 15 200 turer i døgnet, mens
fv. 5196 har en ÅDT på rundt 5 700 turer i døgnet.
Tilkomstveiene som leder til planområdet har mye trafikk. Fv. 587 Hardangervegen er blant
annet en av hovedinnfartsårene til Bergensområdet fra øst.
Rundkjøringen på Midtun er registrert med 28 trafikkulykker. Alle utenom en ulykke er
registrert med alvorligste skadegrad «lettere skadd». En ulykke er registrert med alvorligste
skadegrad «alvorlig skadd».
På veien mellom rundkjøringen og krysset inn mot Midtunheia og Midtunhaugen er det
registrert 8 ulykker. En av ulykkene er registrert med alvorligste skadegrad «alvorlig skadd»,
fotgjenger var involvert i ulykken.
Ved krysset fra Hardangervegen til Midtunheia/Midtunvegen er det registrert ni ulykker. Alle
utenom en er registrert med alvorligste skadegrad «lettere skadd». Ulykken som er registrert
med alvorligste skadegrad «alvorlig skadd» er en møteulykke under forbikjøring.
Fylkesveg 5196 mellom Midtunhaugen og Nesttun har også registrert en noen ulykker. På
dette strekket er det registrert flere ulykker som involverer fotgjengere. Dette kan tyde på at
det er en del fotgjengere som krysser Hardangervegen på dette strekket. Det er en
fotgjengerovergang ved sørlig del av Kaffehuset Friele og ca. 450 meter til nærmeste
fotgjengerovergang i begge retninger langs med Hardangervegen.
Kartutsnittet under viser antall ulykker på ulike punkt i nærheten av planområdet.
Kartutsnittet er hentet fra vegkart.no. På fv. 5196 Hardangervegen, mellom de to
bussholdeplassene og sør for kryss med Midtunheia, er det registrert 3 ulykker hvor gående
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har blitt påkjørt når de har krysset kjørebanen. Disse ulykkene skjedde på 80- og 90-tallet, og
det er i dag signalregulert fotgjengerkryssing her. (Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen
sitt vegkart.)

Figur 16: Ulykker i nærheten av planområdet. De ulike kjøremønstrene er markert med lilla
stiplet linje og planområdet er markert omtrentlig med rød stiplet sirkel (kilde: Vegkart.no)
Veistrekningen fv. 5196 Hardangervegen – Midtunheia – Midtunhaugen har brede og
oversiktlige kryss. Strekningen har i lang tid mangler fortau mellom avkjørselen til
Midtunhaugen 6 (Friele) og kryss med fylkesveien, men nylig er plan 60710000 og plan
18260000 i området blitt opparbeidet med nye fortau og oppstramming av kryss.
Reguleringsplanene 60710000 «Fana gnr 43 bnr 197, 313 m.fl., Midtun leir» og plan
18260000 «Fana Midtun, gnr 43 bnr 197 m.fl., Midtunbråtet barnehage» som er vist under, er
nylig blitt opparbeidet.

Figur 17: Utsnitt av plan 60710000.
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Figur 18: Utsnitt av plan 18260000.
3.10.3 Kollektivtilbud
Til bybaneholdeplass på Nesttun er det i dag omtrent 700 meter å gå. Man går da mot vest via
snarveg, videre sørover langs Midtunvegen, og så videre langs fv. 5196 Hardangervegen frem
til Nesttun sentrum. Det er gangveg og fortau på hele strekningen. I reguleringsplan for
Nesttun sentrum er det planlagt en fremtidig gangveg som kobler Midtun og Nesttun. Avstand
til bybanestopp reduseres til 550 meter ved utbygging av felt III i denne planen. Dagens og
fremtidig gangveg til bybanestopp er illustrert i kapittel 6.11. Bybanen har en
avgangsfrekvens på omtrent hvert 4.-5.minutt i rushtiden, og reisetid til byparken i Bergen
sentrum er på 25 minutter.
Den nærmeste kollektivholdeplassen til planområdet ligger i fylkesveg 5196 Hardangervegen
(Totlandsbru, buss i begge retninger). Det går relativt ofte buss herfra (ca. hvert 5.-10. minutt
i rushtiden). Regelmessige ruter går direkte til Bergen sentrum. Det er kun 4 minutter med
buss til Nesttun sentrum, hvor man finner bybanestopp, handel, m.m. Det er i dag omtrent 600
meter å gå fra planområdet til kollektivholdeplass, og man går da på fortau langs
Midtunhaugen og Hardangervegen.
3.10.4 Myke trafikanter
Midtun skole ligger sør for planområdet, på andre siden av Hardangervegen. Etablert
gangvegtrasé mot Midtunvegen i vest, blir ifølge naboer benyttet som skoleveg for barna som
bor i nærområdet. Denne leder mot lysregulert overgangsfelt der hvor Midtunvegen møter
Hardangervegen og barna går videre langs Hardangervegen på fortau og videre inn på
gangvegsystemet mot Midtun skole.
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Figur 19: Illustrasjon viser ulike gangvegkoblinger mot viktige målpunkt.
Gul stiplet linje i kartutsnittet i figur 22 viser trygg skolevei mellom planområdet og Midtun
skole. I informasjonsmøte med naboer 9. november ble det opplyst om at skolebarna i all
hovedsak går denne vegen. Årsaken til dette er at gangvegen, markert med rød stiplet linje,
ender opp i Hardangervegen med høy ÅDT (minst 5100). Her er det ikke etablert hverken
fortau eller trygt kryssingspunkt over veien. Det er ikke attraktivt å krysse vegen her fordi det
både er utrygt på grunn av kurvatur på kjørevegen ca. 50 meter sørvest for der gangvegen
møter Hardangervegen og fordi det med relativt høy ÅDT noe som fører til at det oftest vil ta
tid før det eventuelt vil være mulig å krysse kjøreveien. Forskjellen i lengde på trygg skolevei
via lysregulert overgang og utrygg skolevei, er ca. 230 meter. For å beregne faktisk tidsbruk
på de to ulike traseene må man beregne inn tiden barna bruker på å vente på fri bane til å
krysse Hardangervegen. En kan dermed konkludere med at skolevegen, markert med gul
stiplet linje er den mest attraktive for barna i området både basert på informasjon gitt fra
naboer og vurdering av de lokale forholdene i forbindelse med befaring av planområdet.
Hop ungdomsskole ligger noe lenger unna enn barneskolen. Ungdomsskolen ligger mot
nordvest og det er dermed naturlig å ta i bruk gangvegtraseen i vest, ta fortau og gangveg
videre mot Nesttun og deretter Sundts veg videre mot Hop.
Lyseblå stiplet linje i figuren over viser dagens gangvegtrasé mellom planområdet og
nærmeste bybanestopp på Nesttun. Avstanden er ca. 700 meter. Dette er godt innenfor det
man definerer som akseptabel avstand og legger grunnlaget for at området er satt til sone 2 i
ny KPA2018. Mørkeblå stiplet linje viser regulert snarvei mot nærmeste bybanestopp på
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Nesttun. Avstand ved etablering av denne snarveien er 550 meter. I reguleringsplanen for
Nesttun sentrum er disse koblingene ikke regulert offentlige, men § 14.1.5 sikrer at den
eksisterende tilkomsten skal være åpen for offentlig gangtrafikk.
I Nesttun sentrum møtes flere tilrettelagt sykkelruter som går i ulike retninger. Blant annet går
en rute går mot nord og Bergen sentrum, en rute mot sør og mot Os, og en rute mot sørvest og
Fyllingsdalen. Fra Nesttun sentrum og forbi planområdet, er det anlagt fortau langs fylkesvei
5196.

Figur 20: Utsnitt fra sykkelkart for Bergen. (Kilde: Bergensprogrammet)
3.11 Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet i dag. Det er ikke tilrettelagt med fortau i
Midtunhaugen.
3.12 Vannforsyning og avløp
Vannet i området leveres fra Sædal vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig
vannledningsnett i området er normalt maks 140 moh. Avløpet i området føres til Flesland
kommunale avløpsrenseanlegg.
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Kommunalt vann- og avløpsnett ligger i Midtunvegen. Slukkevannsuttak (hydrant) er etablert
i Midtunvegen, samt kum med brannventil. I Midtunvegen ligger Ø150 mm vannledning i
duktilt støpjern, Ø200mm spillvannsledning i betong og Ø250mm overvannsledning i betong.
Det er videre etablert kommunalt va-nett i Hardangervegen.
Spillvanns- og vannledninger tilkoblet bebyggelsen i planområdet, går mot sørøst og er
tilknyttet kommunalt va-nett i Hardangervegen. På gnr. 43, bnr. 21 ligger det en septiktank
som er tilknyttet Midtunhaugen 70 (på gnr. 43, bnr. 141).
Det er utarbeidet VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Denne ligger som
vedlegg i innlevert planmateriale.
3.13 Energi
Langs den kommunale vegen Midtunhaugen, og inn i den private tilkomstveien inn i
boligfeltet som går langs nordsiden av planområdet, er det elektriske belysningspunkter langs
med veien. Langs den private tilkomstveien som går langs den østsiden av planområdet, er det
lysmaster langs med veien.
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det ligger i dag en 230volts nettstasjon, like nord for planområdet (på gnr. 43, bnr. 688).
3.14 Støyforhold
Planområdet er i all hovedsak ikke utsatt for støy, men en mindre del av planområdet i sørøst
kommer delvis inn i gul støysone (mellom 55 og 60 dB) i henhold til KPA2018. Det er gjort
en detaljert støyanalyse i forbindelse med planarbeidet, for å sikre gode bokvaliteter uten et
for høyt støynivå.

Figur 21: Støykart viser omtrentlig støysituasjon innenfor planområdet. (Kartkilde:
Miljostatus)
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3.15 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon
Det er ikke kjent at planområdet er utsatt for ras, skred, vind eller radon. Det går heller ikke
kraftledninger igjennom eller i nærheten av planområdet.
3.15.1 Radon
Området er registrert med moderat til lav aktsomhet for radon. Det strekker seg en liten arm
med særlig høy radon-aktsomhet fra sør som stopper like sør for planområdet. Kartdataene er
svært grove og det er nødvendig å være ekstra aktsom for radonproblematikk innenfor
planområdet.

Figur 22: Aktsomhet for radon
3.15.2 Flom
Planområdet ligger ca. 100 meter i luftlinje fra Nesttunelva, som går langs fv. 587
Hardangervegen. Elven ligger på rundt 40-45 moh., og planområdet ligger på omtrent 70-80
moh. Elven er betegnet som et lokalt viktig bekkedrag, og er gyte- og oppvekstområde for
ørret. Fossekall er funnet hekkende på tre lokaliteter langs elven. Elven er en del av
Nesttunvassdraget, og et viktig rekreasjonsområde i et ellers tett bebygd område. Samtlige
kulverter som krysser Midttunelva og Storelva har for lav kapasitet for en 200-årsflom.
(Flomsonekart, delprosjekt Nesttun, NVE 2013.)
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Figur 23 - Kart som viser omfanget av vassdraget. Omtrentlig plassering av fagområdet i rød
sirkel. (Kilde: www.nelv.no)
3.15.3 Vind
Ekstreme vindforhold i Bergen kommune er kartlagt i en rapport fra Norwegian Meterological
Institute, datert 23.05.2006. Midtun ligger ifølge rapporten i et område som er utsatt for opptil
35 m/sek ekstremvind.

Figur 24: Ekstremvindkart fra rapporten «Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen
kommune». (Kilde: Bergen kommune)
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3.15.4 Skred
Det er ikke registrert arealer som er brattere enn 27 grader, eller areal hvor det er
aktsomhetsområde for steinsprang.

Figur 25: Kart som viser bratthet over 27 grader, og aktsomhetsområde for steinsprang.
(Kilde: NVE Atlas)
3.16 Privatrettslige bindinger
Det foreligger avtale om veirett på den private tilkomstveien (på gnr./bnr. 43/1050).

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1

Overordnende planer

4.1.1 Gjeldende kommuneplan, KPA2018:
I KPA2018 er området avsatt til byfortettingssone Sone 2 – BY. Byfortettingssonen skal
videreutvikles som bolig- og næringsområder med bymessig karakter. Det er ikke spesifisert
hvor høy utnyttelsen i denne sonen kan være, men en egen stedsanalyse skal danne grunnlaget
for reguleringsplanen. Områder med sentral beliggenhet skal ha høy tetthet og kvalitet, basert
på stedets særpreg, og grad av utnytting skal gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og
uteareal. Reguleringsplanen legger stor vekt på å videreføre stedets særpreg ved å i hovedsak
legge opp til rekkehus og samtidig åpne for fleksible boligmuligheter gjennom tilkoblede
leiligheter, som enten kan være del av rekkehuset som en utleieenhet eller selges separat som
en egen boligenhet.
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Figur 26: Utsnitt av KPA 2018, med planområdets plassering omtrentlig sirklet inn.
4.1.2 Regionale planer
Aktuelle regionale planer for området er:
• Regional planstrategi 2016 – 2020: Utviklingsplan for Hordaland
• Regional klima- og energiplan: Klimaplan for Hordaland 2014-2030
• Regional kulturplan 2015-2025 – Premiss: kultur
• Regional plan for folkehelse 2014-2025 - fleire gode leveår for alle
• Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028
• Regional transportplan Hordaland 2018-2029
Regional planstrategi 2016 – 2020: Utviklingsplan for Hordaland
(Vedtatt av fylkestinget 14. desember 2016)
Planens langsiktige mål er at Hordaland skal være bærekraftig, attraktivt og nyskapende.
Planen skisserer fire hovedmål med tilhørende strategier. Hovedmålene er høy sysselsetting,
et inkluderende samfunn, en klima- og miljøvennlig utvikling og samarbeid i en sterk
Vestlandsregion. Planen følger opp kommuneplan 2018 for Bergen kommune og fortetter i et
område som ligger tett på hovedkollektivårer og Nesttun sentrum, som er en av de viktigste
sentrumskjernene utenfor Bergen sentrum.
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Regional klima- og energiplan: Klimaplan for Hordaland 2014-2030
(Vedtatt av fylkestinget 11. juni 2014)
Klimaplanen for Hordaland 2014-2030 er en regional klima- og energiplan i medhold av planog 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 derfor viktig at man innenfor planområdet er bevisst på
dette og vurderer miljøvennlige løsninger.
Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 - Premiss: kultur
(Vedtatt av fylkestinget desember 2014)
Visjonen for planen er at Hordaland skal være en ledende kulturregion. Regional kulturplan,
premiss: kultur omfatter museum og kulturminnevern, arkiv, kunstproduksjon og
kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen erstatter fylkesdelplan
for kulturminne og fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og ligger til grunn at
kultur har sine klare egenverdier og er en viktig utviklingsfaktor innen alle samfunnsområder
og at kulturpolitikken skal fremme demokrati og ytringsfrihet. 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.
Kulturpolitiske mål:
• Hordaland skal ha en offensiv kulturpolitikk.
• Kulturpolitikken skal fremme demokrati og ytringsfrihet.
• Hordaland skal ha et rikt, aktivt og mangfoldig kulturliv, med tilgang for alle.
• Kulturpolitikken skal fremme og støtte et sterkt frivillig samfunn.
• Hordaland skal ha et sterkt profesjonelt kulturliv som fremmer skapende og frie
kunstuttrykk.
• Kulturpolitikken skal identifisere og styrke miljø og aktiviteter der Hordaland er eller
kan være ledende.
• Bærekraftig utvikling og forvaltning av landskap, miljø og anlegg skal gi grunnlag for
et rikt kulturliv i hele fylket.
• Kultur skal være integrert i utviklingen av alle samfunnsområder, med kvalitet i både
tradisjoner og nyskapning.
Det er viktig at reguleringsplanen ser ut over egne plangrenser og leter etter løsninger som
kan være med på å bedre lokalsamfunnet som en helhet. Utearealer og koblinger mot
eksisterende bebyggelse og eksisterende gang/sykkeltraseer er betydningsfulle moment i
denne sammenhengen. Det er gjennomført en kulturminneregistrering av byggene innenfor
planområdet. Det er ingen synlige spor etter innmarksaktiviteter eller gårdsdrift fra gammelt
av i eller nært planområdet.
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Regional plan for folkehelse, fleire gode levevilkår for alle, 2014-2025
(Vedtatt av fylkestinget 11. mars 2014)
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
befolkningen sin 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 som god belysning og oversiktlige og gode uteoppholdsareal og andre fellesareal.
Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028
(Vedtatt av fylkestinget juni 2017)
Planen sitt overordnede mål er 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.
Planframlegget følger opp føringer i kommuneplan for Bergen kommune hvor en fortetter
rundt og i nærheten av hovedkollektivårer og legger opp til lav parkeringsdekning og
koblinger mot effektive gang- og sykkelveier.
Regional transportplan Hordaland 2018-2029
(Vedtatt av fylkestinget juni 2017)
Regional transportplan Hordaland er en langsiktig regional strategiplan for utvikling av
transportsektoren i Hordaland. Planen inneholder mål for alle relevante deler av
transportsystemet, samt strategier og tiltak som viser hvordan målene skal følges opp. Planen
legger grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringer i handlingsprogram og
budsjettvedtak, samtidig som den skal gi innspill og føringer til prosesser som gjelder
Hordaland, men som ligg utenfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde. Hovedmålet
for transport i Bergensområdet er et effektivt transportsystem som gir miljøvennlig og trygg
transport, god mobilitet og tilgjengelighet til viktige reisemål. Veksten i persontransport skal
løses med kollektivtransport, sykkel og gange. Reguleringsplanen legger opp til fortetting i et
område som ligger nært opp mot Nesttun sentrum og kollektivhovedåre, med gode gang- og
sykkelkoblinger.
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4.2

Reguleringsplaner

Det er flere vedtatte og pågående reguleringsplaner i nærheten av planområdet.
63730000 (Vedtatt plan)
30240000 (vedtatt plan)

5730000 (vedtatt plan)

Figur 27: Oversikt fra kommunens planregister (planavgrensning i rød stiplet linje).
Planområdet overlapper en del av gjeldende reguleringsplan for «Fana. Del av gnr. 43,
Midtun» (arealplan-ID: 5730000), vedtatt 17.09.1984. Området er i denne planen regulert til
areal for eneboliger, og bygningene i planområdet er regulert som eksisterende bygg som
inngår i planen.
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Figur 28: Utsnitt av reguleringsplan 5730000 (planavgrensning i rød stiplet linje).
Planområdet overlapper en liten del av reguleringsplan for «Fana, del av gnr. 43 Midtun og
gnr. 8 Sandal Industriområde» (arealplan-ID: 30240000), vedtatt 11.05.1967. Området som
her overlappes var for øvrig under omregulering, i reguleringsplan for «Fana, gnr. 43 bnr. 315
m.fl., Midtunhaugen» (arealplan-ID: 63730000). Omreguleringen ble vedtatt 19.09.2018.
Areal som berøres er i hovedsak regulert til infrastruktur.

Figur 29: Utsnitt av reguleringsplan 30240000 (planavgrensning i rød stiplet linje).
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Figur 30: Utsnitt av planforslag til reguleringsplan 63730000 (planavgrensning i rød stiplet
linje).
4.3

Temaplaner
•
•
•
•
•
•
•
•

4.4

Arkitektur- og byformingsstrategien Arkitektur +, Bergen kommune, 20. juni 2019
Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
Forvaltningsplan for byfjellene sør
Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune
Skolebruksplanen for 2016-2030
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017
Statlige planretningslinjer, rammer og føringer

Aktuelle planretningslinjer for området er:
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planlegging
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De statlige retningslinjene for barn og unges interesser i planlegging har som mål å 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
samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
De statlige retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at
steds- og byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene og at transportsystem skal utvikles
slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i
planleggingen.
4.5

Andre aktuelle planer og føringer
•
•
•

Kulturminnegrunnlag: Bybanen Nesttun – Rådal
Rapport: Gangveger til bybanen, Nesttun - Rådal
Politisk vedtak: Interpellasjon nr. 29 vedrørende trafikksikre skoler i Bergen vedtatt i
Bergen bystyre 210916, sak 203/16
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5 Beskrivelse av planforslaget
5.1

Planlagt arealbruk

Planen legger til rette for at det kan etableres 16 nye boenheter innenfor BKS01. For BKS01
er det planlagt for en felles behandling, det vil si at det reguleres og byggesøkes i samme
behandling i en felles plan- og byggesak.
En har i planprosessen utarbeidet byroms- og næranalyser, som har dannet grunnlaget for
bebyggelsen som er planlagt. BKS01er planlagt bebygget med tre bygningskropper, bygg A,
bygg B og bygg C. Bebyggelsen ligger rundt et felles tun over en felles garasje.
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten i området. Krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen oppgraderes med fortau, bredere kjørebane og frisiktsoner, og den private
tilkomstveien inn i boligfeltet oppgraderes med fortau, fartshumper og overgangsfelt.
Etter varsling er planområdet trukket tilbake i vest, slik at planområdet ikke omfatter
eksisterende gangveg ned mot Midtunvegen. Det har i planprosessen vært vurdert om det er
mulig å forbedre stigningsforholdene på gangvegen, slik at gangvegen kunne blitt regulert til
en offentlig gangveg. En har konkludert med at det ikke er mulig å oppnå en bedre stigning på
gangvegen, på grunn av eksisterende bebyggelse som ligger tett på, samt lite disponibelt areal.
Snarvegen er i dag etablert og velfungerende, og den er regulert i tråd med opparbeidet trasé.
Det har i løpet av planprosessen vært gjort forsøk på å inkludere flere tomter i planprosessen,
uten hell. Grunneiere har ikke vært interessert i utvikling av tomtene per i dag. Etter føringer
fra Bergen kommune har det likevel blitt gjort vurderinger for fortetting av eiendom gnr. 43,
bnr. 141, som er eiendommen som grenser til BKS01 i nordøst. Vurderingene tilsier at
eiendommen 43/141 er egnet for noe fortetting. En foreslår at gnr. 43, bnr. 141, 142 og 143
(Midtunhaugen 70, 66 og 64) reguleres i tråd med dagens situasjon.
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Figur 31: Illustrasjonsplan.
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5.1.1

Reguleringsformål

Figur 32: Plankart.
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Arealformål

Totalt areal (m2)

Bebyggelse og anlegg
1111 – Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS01)
1111 – Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS02)
1111 – Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS03)
1112 – Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS01)
1112 – Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS02)
1550 – Renovasjonsanlegg (BRE)
1600 – Uteoppholdsareal (BUT)
Sum areal denne kategori:

821,0
847,3
927,8
1891,8
32,6
65,7
430,5
977,9

Samferdsel og teknisk infrastruktur
2010 - Veg (SV01)
2010 - Veg (f_SV02)
2011 – Kjøreveg (o_SKV01)
2011 – Kjøreveg (o_SKV02)
2012 – Fortau (f_SF01)
2012 – Fortau (f_SF02)
2012 – Fortau (f_SF03)
2016 – Gangveg/gangareal/gågate (f_SGG)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT01)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT02)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT03)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT04)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT05)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT06)
2018 – Annen veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT07)
2019 – Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG01)
Sum areal denne kategori:

148,3
417,9
292,2
667,2
319,2
54,5
63,9
12,7
20,5
8,8
77,5
59,9
72,2
62,8
7,4
99,1
2384,2

Totalt alle kategorier

7400,9

5.2

Gjennomgang av reguleringsformål

5.2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
BKS01
Det er planlagt for 16 nye enheter innenfor BKS01. Bebyggelsen er planlagt bebygget med tre
bygningskropper rundt et felles tun over en felles garasje. Tiltaket består av 9 leiligheter på ett
plan, og 7 rekkehus over to plan fordelt på bygg A, B og C. Det er i plankartet regulert inn
maksimal %-BRA=120 %, og maksimal byggehøyde er regulert til kote +85,0 m.
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BKS01

Figur 33: Utsnitt av illustrasjonsplan med delfeltet for konsentrert småhusbebyggelse sirklet
inn.
5.2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
BFS01, BFS02 og BFS03 er tre eksisterende eneboligtomter, hvor det ikke er planlagt noen
endring. Det legges opp til en utnyttelse på 40%BRA, som gjør det mulig å etablere indre
tilbygg, boder, osv.
BFS01 (Midtunhaugen 66) har en grunnflate på omtrent 100 m², og har to fulle etasjer, samt
skråtak. Det er og et tilbygg på 1 etasje med grunnflate omtrent 20 m2 som tilsynelatende
benyttes som garasje. Det medregnes i tillegg én ikke overdekket parkeringsplass på tomten
på 18 m2. Det er i plankartet regulert inn maksimal %-BRA = 40 %, og maksimal byggehøyde
er regulert til kote +83,5 m. %-BRA = 40 % utgjør for dette feltet 328 m². Estimert totalt BRA
på BFS01 er 100 × 2 + 20 + 18 = 238 m2. Dette inkluderer parkering.
BFS02 (Midtunhaugen 64) har en grunnflate på omtrent 120 m², og har én full etasje, en
kjelleretasje med himling mellom 0,5 og 1,5 m over bakkeplan, samt en tredje etasje med
skråtak. I tillegg er det en utstikker med grunnflate på ca. 15 m2 som tilsynelatende går over to
etasjer. Ikke overdekket parkering regnes som 18 m2 pr. plass, og her medregnes to ikke
overdekkede parkeringsplasser.
Det er i plankartet regulert inn maksimal %-BRA = 45 %, og maksimal byggehøyde er
regulert til kote +85,5 m. %-BRA = 40 % utgjør for dette feltet 339 m². Totalt estimert BRA
for BFS02 er 120 × 2 + 15 × 2 + 2 × 18 = 306 m2. Dette inkluderer parkering.
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BFS03 (Midtunhaugen 70) består av en hoveddel med grunnflate på omtrent 68 m² over to
fulle etasjer og en kjelleretasje med himling mellom 0,5 og 1,5 m over bakkeplan. Det har et
utstikk med grunnflate omtrent 34 m2 over én full etasje og en kjelleretasje med himling
mellom 0,5 og 1,5 m over bakkeplan. Det står en bod på tomten med en grunnflate på rundt
26 m², og en terrasse på rundt 26 m² med kjelleretasje med himling mellom 0,5 og 1,5 m over
bakkeplan. I tillegg er det medregnet to ikke overdekkede parkeringsplasser på 18 m2. Det er i
plankartet regulert inn maksimal %-BRA = 40 %, og maksimal byggehøyde er regulert til
kote +86,0 m. %-BRA = 40% utgjør for dette feltet 371 m². Totalt estimert BRA på BFS03 er
68 × 2,5 + 34 × 1,5 + 26 × 1,5 + 26 + 18 × 2 = 322 m2. Dette inkluderer parkering.
BFS01 og BFS02 får en justert tilkomst som følge av planforslaget. Eksisterende tilkomst til
de to eneboligene går i dag over gnr. 43, bnr. 21. I planforslaget er det foreslått at det
etableres en egen tilkomst til de to eneboligtomtene, noe lengre sør.

BFS03 har i dag tilkomst over gnr. 43, bnr. 21. I planforslaget er det foreslått at tilkomsten
beholdes lik eksisterende situasjon, med mindre justering for å sikre god tilkomst for
beboerne på BFS03. Tiltak som gjøres på BKS01 nært tilkomst for BFS03 som
uteoppholdsareal, vegetasjon og vegareal skal ikke forringe tilkomsten til BFS03 som følge av
planforslaget. Langs nordlig og vestlig del av BFS03 vil eksisterende mur utbedres, og som
følge av terrenginngrep fra planforslaget vil muren bli høyere enn hva den er i dag. Det vil
derfor være behov for å sikre gbnr. 43/141 ved å etablere gjerde over muren. Etter innspill fra
beboerne skal dette gjøres ved vedlikeholdsfritt gjerde på minimum 1,2 m høyde.

BFS03

BFS02
BFS01
Figur 34: Utsnitt av illustrasjonsplan med delfeltene for frittliggende småhusbebyggelse
sirklet inn.
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5.3

Bebyggelsens plassering og utforming

En har i planprosessen utarbeidet byroms- og næranalyser, som har dannet grunnlaget for
bebyggelsen som er planlagt. Bebyggelsen tilpasser seg strøkskvaliteten ved at det er lagt opp
til samme type bebyggelse som ellers i området (blanding av rekkehus og leiligheter), og ved
at bebyggelsen er utformet med en struktur som består av tun og rekker, som er karakteristisk
for området. Bebyggelsen tar hensyn til eksisterende bebyggelse ved at den er rotert og delt
opp, særlig mot vest der den kommer tettest på eksisterende bebyggelse. Dette grepet gjør at
ny bebyggelse ikke danner en tett vegg og virker dominerende og påtrengende på dagens
bebyggelse. Grepet sikrer gode lysforhold både for planlagte og eksisterende boliger.
Løsningen vil også åpne for at mellomrommet i den nye bebyggelse kan beplantes, slik at det
nye området får et grønt uttrykk mot eksisterende bebyggelse. Grepet er sikret gjennom
byggegrense i plankart og gjennom planens bestemmelser.

Figur 35: Ny bebyggelse, sett fra sørøst. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)

Side 39 av 40

Figur 36: Ny bebyggelse, sett fra øst. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)
BKS01er planlagt bebygget med tre bygningskropper rundt et felles tun over en felles garasje.
Tiltaket består av 9 leiligheter på ett plan, og 7 rekkehus over to plan. Tre av leilighetene
ligger i underetasjen i bygg C med adkomst fra atkomstveg/garasje eller via heis fra tunet.
Alle rekkehusene har inngang eller hage mot felles tun. Bebyggelsen har god kontakt med
terrenget rundt, som gir god tilgjengelighet mellom bygningskroppene slik at barn og voksne
kan ferdes naturlig på alle sider og lett kan nå forskjellige utesoner og nabostrøk.
Hovedtilkomst til feltet med bil er via avkjørsel i nord, som fører inn i garasjeanlegg.
Tilknyttet garasjeanlegget er det en heis, som gir trinnfri tilkomst til tunet som ligger oppå
garasjedekket. Ved avkjørselen til garasjeanlegget er også renovasjonsløsning plassert. Det er
i tillegg en mulig adkomst fra øst, for gående og syklende. Her er det også mulighet for stans
med biler, blant annet for hjemmesykepleie, leveringsbiler o.l. Bebyggelsen er ment å fremme
hyppige møtepunkter mellom beboerne, både med opphold i tunet, i hage/lekeareal mot vest
og ved ankomst. Dette med ønske om å skape godt fellesskap i et trygt boligmiljø.
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Figur 37: Ny bebyggelse, sett fra nordvest. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)
Bebyggelsen får skråtak som gir samspill med omkringliggende taklandskap og silhuett. Det
er vurdert å utforme bebyggelse med grønne tak, men på grunn av planlagt bruk av
solcellepanel på tak er grønne tak ikke tatt med videre i planforslaget. Bruk av både
solcellepanel og grønne tak er vurdert som særlig utsatt for komplikasjoner for solcellenes
funksjon, og planforslaget legger derfor opp til kun solceller på tak. Bruk av solcellepanel er
prioritert på bakgrunn av at de er vurdert til å ha større virkning som miljøfremmende og
energibesparende tiltak, og er et viktig element i prosjektets mål om å oppnå etablering av
plusshus. Byggene er planlagt med hvitmalt trekledning med ulike farger i de forskjellige
inngangspartier og lignende. I tillegg vurderes bruk av grønne fasader på bygg og
forstøtningsmurer.
5.3.1 Byggehøyder
Maksimal byggehøyde innenfor BKS01 er regulert til en byggehøyde på 9,5 m, som tilsvarer
to etasjer. Bygg C er planlagt med tre etasjer, og det er derfor åpnet for en maksimal
byggehøyde på 11,5 m. Byggehøyden for bygg C er fastsatt i et eget bestemmelsesområde
(#1). Bebyggelsen på 11,5 m består av rekkehus i 2 etasjer, samt en underetasje med leilighet,
som er på nivå med garasjens plan.
5.3.2 Grad av utnytting
I tabellene under er det gitt en oversikt over maksimal illustrert utnyttelse i vedlagte tegninger
av snitt, fasader, perspektiver m.m. for den nye bebyggelsen. Ved beregning av grad av
utnytting er det i dette kapittelet skilt mellom maksimal illustrert utnyttelse for hele
tomtegrunnlaget og maksimal utnyttelse i plankartet for BKS01:
- Maksimal illustrert utnyttelse for hele tomtegrunnlaget tar utgangspunkt i BRA vist i
vedlagte illustrasjoner av tiltaket, samt et tomteareal som inkluderer hele eiendommen
for prosjektet. Hele eiendommen inkluderer formålene BKS01, BUT, BRE og SVT0102. Disse arealene er medregnet ettersom de kun skal brukes av den nye bebyggelsen.
- Maksimal utnyttelse i plankartet for BKS01 tar også utgangspunkt i BRA vist i vedlagt
illustrasjoner av tiltaket, men inkludert et slingringsmonn på 5 m2 per boenhet.
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Tomtearealet inkluderer kun formålet BKS01. Denne utnyttelsen er grunnlaget for
utnytelsen angitt i plankartet.
Maksimal illustrert utnyttelse er dermed ikke det samme som total %-BRA for planområdet,
men er kun et verktøy for å synliggjøre grunnlaget for den %-BRA som er vist i plankartet for
delfeltet BKS01.
For hver enhet er det tilrettelagt for et slingringsmonn på omtrent 5 m² BRA i den maksimale
utnyttelsen for BKS01 sammenlignet med den illustrerte utnyttelsen. Dette er gjort ettersom
bebyggelsen ikke er ferdig prosjektert og det dermed kan komme endringer, samt for å legge
til rette for at det kan etableres mindre tilbygg ved fremtidig behov (mindre boder, o.l.).
BRA for
BKS01

Boligareal

1.etg
2.etg
3.etg
Sum

160,9
572,9
593,6
1327,5

Fellesareal
(trapp, heis,
korridor)

39,3
38,4
32,5
110,2

Parkering
Bil/sykkel

Sportsboder

Balkonger Sum
BRA

(garasje,
bakkeplan)

519,6
29,4
549

102,3

102,3

69,7
69,7

822,1
640,7
695,8
2159 m²

BRA inkl.
5 m2
slingring
pr. enhet

2239 m2

Total %-BRA for ny bebyggelse på BKS01
etode for BRA- utregning:
%-BRA =

Tomtegrunnlag
illustrert utnyttelse
Felt
Areal
BKS01
1891,8 m²
BRE
65,8 m²
BUT
430,5 m2
SV01
148,3 m²
SVT01
20,5 m²
SVT02
8,8 m²
Totalt
2565,7 m²

[total BRA bolig inkl. parkering osv. x 100]
Tomteareal

Illustrert utnyttelse for hele tomtegrunnlaget:
%-BRA = 2159 m² x 100 = 84 %
2565,7 m²
Maksimal utnyttelse i plankartet for BKS01:
%-BRA = 2239 m² x 100 = 118 % ≈ 120 %
1891,8 m²
Total utnyttelse for den nye bebyggelsen innenfor BKS01 er på 118 %-BRA. Dette blir satt
til en maksimal %-BRA i plankartet på 120%.
I henhold til kommuneplanen skal områder med sentral beliggenhet ha høy tetthet og
kvalitet, basert på stedets særpreg, og grad av utnytting skal gis ut fra krav til
byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.

Tomtegrunnlag
maksimal utnyttelse
BKS01
1891,8 m2

Det er her vist stor forskjell mellom illustrert utnyttelse og maksimal utnyttelse i plankartet.
Dette er på grunn av at illustrert utnyttelse tar utgangspunkt i hele tomtegrunnlaget på 2565,7
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m2, mens maksimal utnyttelse i plankartet kun tar utgangspunkt i arealet for formålet BKS01
på 2112,6 m2.
Den illustrerte utnyttelsen for hele tomtegrunnlaget på 84% vil være den reelle utnyttelsen for
prosjektet. I KPA 2018 er det ikke angitt grad av utnytting for byfortettingssonen, men at den
skal gis ut fra krav til bystruktur, byggehøyde og uteareal. Planområdet ligger i et område der
det er et skille mellom boligbebyggelse i nord og vest samt næringsområder i nordøst. I øst
ligger ytre fortettingssone med krav til utnyttelsesgraden mellom 30% og 120% BRA. På
bakgrunn av dette vurderes det at en utnyttelsesgrad på 84 %-BRA er godt egnet mht.
omkringliggende område. Den er ikke satt høyere da det er et mål å få et prosjekt som passer
godt inn med områdestrukturen. I tillegg er utnyttelsesgraden tilpasset planlagte høyder og
uteoppholdsareal.
5.4

Boligmiljø og bokvalitet

I byfortettingssonen (BY) er det krav til boligstørrelse i nye prosjekter jf. § 9 i
kommuneplanens bestemmelser. Maksimum 20% av boenhetene kan ha areal under 50 m2 og
minimum 20% av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m2. Ingen boenheter skal være
mindre enn 35 m2 BRA + bodareal. Det skal i tillegg legges spesiell vekt på tilrettelegging for
familieboliger. Dvs. at boligene skal ha følgende kvaliteter:
• inngang direkte fra gaten eller gårdsrom
• direkte tilgang til gode og trygge utearealer på terreng eller med terrengkontakt
• tilstrekkelig og lett tilgjengelige bodarealer
• parkering for sykler og barnevogner (i tillegg til bodareal)
• vaskerom
• flere soverom
• trafikksikkert nærmiljø
Planforslaget er iht. kravene jf. § 9 i kommuneplanens bestemmelser. Rekkehusene har en
størrelse på 103-123 m2 BRA med inngang fra bakkeplan. I tillegg er det tilrettelagt for blant
annet vaskerom, bodarealer, flere soverom mv.
Minste boenhet har en størrelse på ca. 48 m2 BRA.
I bygg C er det tilrettelagt for at det kan etableres sekundærleiligheter, dvs. at det kan være
mulig å kjøpe rekkehus med utleieenhet eller kun kjøpe rekkehuset og at leiligheten under
utgjør en egen andel av sameiet. Dette gir mange boligvarianter og ulike muligheter for ulike
kjøpergrupper. Her er det mulig å kjøpe en liten leilighet på ca. 50 m2 med ett soverom, et
ordinært rekkehus, eller en kan kjøpe rekkehus med utleieenhet og eventuelt «vokse» seg inn i
utleieleiligheten etter hvert som familien vokser og ende opp med et større rekkehus over tre
etasjer. Dette er et positivt tiltak som gir rom for fleksibilitet og som vil skape et varig
bomiljø. Det ønskes ikke sekundærleiligheter i bygg A og bygg B, kun i bygg C.
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5.5

Uteoppholdsareal

5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal
Kommuneplanen setter krav til både størrelse og kvalitet på privat og felles uteoppholdsareal
og lekeplass. En har i planforslaget lagt til rette for uteoppholdsareal i samsvar med KPA2018
innenfor BKS01 og BUT. BUT var opprinnelig en del av BKS01, men er nå regulert som eget
formål for å sikre arealet som uteoppholdsareal. Beskrivelsen under omhandler
uteoppholdsareal innenfor både BKS01 og BUT.
Kommuneplan (KPA2018) setter i byfortettingssone krav om at det skal etableres minimum
40 m² uteoppholdsareal pr boenhet. Maksimalt 50 % skal være på tak/altan, og minimum 50
% skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i
store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal.
I henhold til KPA2018 skal nødvendige uteoppholdsarealer oppfylle følgende kvalitetskrav:
a) Sikker tilkomst og plassering.
b) Opparbeiding og møblering med god og varig kvalitet, og detaljering skal fremgå av
byggesøknad. Arealet skal ha praktisk brukskvalitet og ikke være for bratt. Barn og
unges behov for lekeområder må ivaretas i utforming.
c) Arealene skal gi god utnyttelse av solforhold og lokalklima. Det skal skjermes mot
vind, og halvparten av arealet på bakkeplan skal ha sol i minst 4 timer ved
vårjevndøgn.
d) Uteoppholdsareal skal ferdigstilles samtidig med bolig.
e) Areal som ikke ligger på naturterreng skal opparbeides med bæreevne og utforming
slik at permanente vegetasjonssoner innpasses.
f) Areal som kreves lagt på bakkeplan skal ligge på naturterreng, eller som opparbeidet
dekke med god terrengkontakt som er dimensjonert for minimum 80 cm jordlag på
hele arealet.
g) Det skal prioriteres å samle uteoppholdsareal til større områder for å gi tilstrekkelig
kvalitet og flerfunksjonelle områder.
Det skal være god gangadkomst til uteoppholdsarealene. Privat uteoppholdsareal for en
boenhet skal ligge i direkte tilknytning til boligen. Alle boliger skal ha maksimalt 100 m
gangavstand til nærmeste del av uteoppholdsareal på bakkeplan. Areal uten praktisk
brukskvalitet medregnes ikke i arealkravet (f.eks. små restarealer, areal uten hensiktsmessig
form og støyutsatt areal). Areal som er brattere enn 1:3 vil som hovedregel ikke kunne
medregnes, med unntak dersom det har spesielle bruksverdier.

Total

Krav til uteoppholdsareal i KPA
Krav
Planforslag

Krav

40 m² per enhet.
40 m² x 16 enheter = 640 m²
Har totalt 769 m² uteoppholdsareal inkl. balkonger. Dette er 129 m² over kravet. På bakkeplan er det
554 m2 felles uteareal. Har 145 m2 privat uteoppholdsareal på bakkeplan og 70 m2 privat
uteoppholdsareal på balkong.
50 % av nødvendig uteoppholdsareal på bakkeplan skal ha sol i minst 4 timer ved vårjevndøgn.
50 % av 640 m² = 320 m²
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Privat og felles uteoppholdsareal for BKS01
Total mengde privat og felles uteoppholdsareal som skal opparbeides for BKS01, i henhold til
KPA2018, er 640 m² (16 enheter x 40 m² uteoppholdsareal = 640 m² uteoppholdsareal).
I planforslaget har BKS01 og BUT totalt 768 m² uteoppholdsareal, fordelt på privat og felles.
Dette er 128 m² mer enn minimumskravet i KPA2018.
Av nødvendig uteoppholdsareal skal halvparten av arealet på bakkeplan ha sol i minst 4 timer
ved vårjevndøgn. En skiller her ikke på privat og felles areal. Halvparten av nødvendig
uteareal er 320 m² (av 640 m²). Det er illustrert i solstudien under at det er sol på minimum
536 m² i minst 4 timer ved vårjevndøgn. Prosjektet har ellers rikelig med uteoppholdsareal og
har lagt til rette for gode fellesarealer som vil fremme det sosiale fellesskapet på bakkeplan.
Møteplasser for ulike aldersgrupper vil ivaretas.

Figur 38: Solstudie som viser hvilke areal som har sol på vårjevndøgn i tidsrommet 11:3015:30 (4 timer). Sol iht. krav KPA 2018: 16 boenheter, med krav om 40m2 uteareal=640m2
samlet uteoppholdsareal. 50% av dette, altså 320m2, skal ha sol i min. 4t 21.mars.
Arealet som medtas i beregningen er avgrenset for å unngå å medta restarealer.
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Alt areal vist er felles arealer. I tillegg kommer de private utearealene som terrasser på
bakkeplan eller balkonger. (Sol- og skyggeillustrasjon utarbeidet av En til En Arkitekter)
Privat uteoppholdsareal er planlagt på terrasser og på altaner.
Omtrentlig fordeling av privat uteoppholdsareal innenfor BKS01:
Boenhet iht.
etasjeplaner
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
R1 a og b
R2 a og b
R3 a og b
R4 a og b
R5 a og b
R6 a og b
R7 a og b
R8 a og b
R9 a og b
R10 a og b
Totalt

Privat uteoppholdsareal
13,0 m2
13,5 m2
13,8 m2
12,1 m2
12,1 m2
12,5 m2
18,9 m2
12,1 m2
12,1 m2
12,1 m2
12,1 m2
9,9 m2
9,9 m2
10,9 m2
7,4 m2
7,4 m2
7,4 m2
6,6 m2
3,7 m2
3,7 m2
3,7 m2
214,9 m2

Minimum mengde felles uteoppholdsareal som skal opparbeides for prosjektet, fordelt på
BKS01 og BUT: 640 m² (privat og felles) uteoppholdsareal. Planforslaget har ca. 215 m²
privat uteoppholdsareal og 554 m² felles uteoppholdsareal.
Planlagt felles uteoppholdsareal innenfor BKS01 og BUT er markert på utsnitt under. Arealet
er på 554 m². Restarealer er ikke medregnet i andelen felles uteoppholdsarealer. Gangstien i
vest er heller ikke medregnet her, men er imidlertid inkludert i sol- og skyggeillustrasjonene,
som vist i utsnittene under. Gangstien er tatt med da dette arealet regnes som brukbart og ofte
foretrukket areal for lek og aktiviteter av barn. Eksempler er paradis og hoppetau.
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Figur 39: Det planlagte felles uteoppholdsarealet innenfor felt BKS01 er markert på figuren
til venstre. På illustrasjonen til høyre vises sol- og skyggesituasjonen ved vårjevndøgn kl.
14:30. På dette tidspunktet er det sol på 721 m². (Sol- og skyggeillustrasjon utarbeidet av En
til En Arkitekter)
Det er planlagt for et tun sentralt mellom bebyggelsen. Tunet gir tilkomst til boliger og til heis
og trapperom som fører til parkeringskjeller. Tunet vil bli tilrettelagt for lek og opphold, og
med ulike møteplasser for beboerne i feltet. I vest vil det bli tilrettelagt for et større leke- og
rekreasjonsareal. For å bevege seg mellom de to uteoppholdsarealene kan man gå på
gangveg/sti, med en stigning på mellom 1:12 og 1:15, eller via parkeringskjeller og heis.
Minimum 25 m² av hver enhet sitt totale uteoppholdsareal skal ligge på terreng eller
opparbeidet dekke. Dette utgjør: 16 enheter x 25 m² uteoppholdsareal = 400 m²
uteoppholdsareal. For BKS01 er det lagt til rette for at alt felles uteoppholdsareal (554 m²) og
mye av det private uteoppholdsarealet ligger på terreng og dekke, altså godt over
minimumskravet.
På uteoppholdsarealet sentralt på tunet er det tilrettelagt for lekeareal, møteplasser og areal for
gange. Istedenfor en stor tradisjonell lekeplass, vil elementer for lek være spredd utover tunet.
I tillegg til en liten lekeplass, planlegger man at mindre areal for rekreasjon og samling, kan
bli fine elementer for beboere i alle aldre. Disse aktivitetene vil bidra til et levende og
pulserende miljø i tunet, hvor naboer kan treffes og slå av en prat. Uteoppholdsarealet på
gatetunet mener man vil bli en svært god kvalitet for området, som vil gi grobunn for et godt
nabolag og god bokvalitet. Uteoppholdsarealet i vest vil ha en annen kvalitet enn tunet, og
man kan bl.a. legge opp til mer beplantning og vegetasjon. Dette arealet kan utstyres med
flere lekeapparat og tilrettelegges godt for barn på en mer tradisjonell måte.
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Terrasser på bakkeplan vil skape en ramme mot uteoppholdsarealet. Mot terrasser på
bakkeplan kan man ha en liten buffer (plantekasser, busker el.l.), slik at det blir en god
overgang mellom privat og felles areal. Arealet har gode koblinger mot nord (mot gangvei til
omkringliggende bebyggelse og mot gangvei til skole), og mot resten av prosjektet.
Til vest for planområdet og uteoppholdsarealet ligger Velforeningen Midtunhaugen 76 og
tilkomst til mange av deres boenheter. Tilknyttet deres hovedinngang er et velstelt vegetasjonog blomsterbed som er en viktig del av fellesskapet og eiendommens estetiske uttrykk. Dette
er kvaliteter som er ønsket å bevare og ikke forringe som følge av planforslaget. Det er derfor
etablert tydelig adskillelse mellom nytt uteoppholdsareal og Midtunhaugen 76 i form av
vegetasjon som vist på illustrasjons- og utomhusplan. Det er ønskelig å bevare så mye som
hensiktsmessig mulig av eksisterende vegetasjon, spesielt større vekster og stedbundne planter
og trær. Etter innspill fra velforeningen er dette også arealer med sekundærfunksjon som
deponi for snø under måking. Vegetasjonsskjermen som etableres langs grensen skal ikke gå
på bekostning av denne nytteverdien for grensearealet ved å etableres for tett vegetasjon eller
for nærme grensen.
5.5.2 Andre uteoppholdsarealer
Deler av uteoppholdsarealet for tiltaket er regulert til eget formål BUT. Formålet er inkludert i
beskrivelsen i kap. 5.1.1.
5.6

Kulturminner og kulturmiljø

Det skal ikke gjøres endringer innenfor BFS01, BFS02 og BFS3 som følge av planforslaget.
Ny bebyggelse innenfor BKS01 tilpasser seg områdekarakteren både når det gjelder blant
annet boligtype (rekkehus og leiligheter) og takform.
5.7

Miljøtiltak

Det er ikke lagt opp til spesielle miljøtiltak for å ivareta naturverdier i planområdet. Det er
imidlertid sikret i bestemmelsene at vegetasjon og store trær skal bevares i størst mulig grad.
5.8

Samferdsel

5.8.1 Veg og atkomst
Gange og sykkel
Det er flere tilkomstmuligheter for gående og syklende til området. Mange av Bergen
kommunes sykkelruter går forbi Nesttun sentrum.
Fra øst vil tilkomst være via vei SV02 og videre via intern gangvei og tun.
Fra vest vil tilkomst være via sti som knytter kjøreveg SKV02/fortau SF01/gangveikoblinger
utenfor planområdet til uteoppholdsareal i vest, og videre opp til tun, eller på terreng rundt
boligbebyggelsen i sør og opp til tun.
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Uteoppholdsarealet i vest har god kobling til gangvei visavis kjøreveien SKV02. Denne
gangveikoblingen gir en kobling til boligarealene lengre nord for planområdet.
Uteoppholdsarealet i vest har også god kobling mot skolevei som går mot vest. Det sikres i
bestemmelsene at det skal være god kobling mellom uteoppholdsarealet i vest innenfor
BKS01 og kjørevei SKV02. Det vil også være kobling inne i parkeringsanlegget og ut til
uteoppholdsarealet ved siden av fellesarealet.
Fra nord vil tilkomst være via parkeringskjeller, og videre med heis opp til tun, eller via trapp
fra BRE og opp på tunet.
For syklende som skal parkere i garasje, velges tilkomsten fra nord. For syklende som skal
parkere på tunet velges tilkomst fra øst eller vest.
Gående kan bruke alle tilkomster. Tilgjengelig tilkomst (jf. TEK17) for gående er fra nord,
via parkeringskjeller og med heis opp til tun, eller fra øst via intern gangvei og tun. Gående
kan også komme til fra vest uten å gå i trapp, men denne traséen er brattere enn kravene i
TEK17.
Eksisterende kobling mot Hardangervegen (f_SGG) er regulert inn som gangveg lik dagens
situasjon uten krav til universell utforming. Denne koblingen leder til en ugunstig
trafikksituasjon for myke trafikanter og avbøtende tiltak mot denne traséen som et åpenbart
vegvalg vil implementeres.
Det er utarbeidet et teknisk notat (A/stab, 2020) der løsning og utforming av krysset
Hardangervegen x Midtunhaugen er beskrevet. Det anbefales at det etableres et signalregulert
overgangsfelt i tilknytning til krysset.
Bil
Hovedadkomst til feltet for bil er planlagt fra privat tilkomstvei i nord, og inn i
parkeringskjeller under ny bebyggelse. I parkeringskjeller er det tilrettelagt for 16
parkeringsplasser, der to er HC-parkering. Det er i tillegg mulig å komme med bil fra
tilkomstvei i øst. Tilkomst i øst gir mulighet for å komme med bil inn på tunet, noe som kan
være praktisk i forbindelse med flytting, osv.
Planforslaget inneholder 16 nye boenheter, og vil generere en noe økt trafikkmengde i den
kommunale vegen Midtunhaugen, samt i den private tilkomstveien inn i boligområdet. En har
i beregningene under tatt utgangspunkt i at planforslaget genererer økt trafikk fra 15 nye
boliger, ettersom planforslaget også fører til at dagens bolig blir fjernet.
I utregningen under er håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen, lagt til grunn
for beregning av fremtidig trafikkmengde. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er et gjennomsnittstall for
daglig trafikkmengde på et punkt. Som følge av den nye utbyggingen vil ÅDT øke med rundt
53 turer i døgnet i området, dette utgjør en prosentvis økning på rundt 10 % i boligdelen av
området.
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Fremtidig trafikkmengde inn i den private tilkomstveien vil bli generert av 89 boliger (74
eksisterende og rundt 15 nye). ÅDT i den private tilkomstveien vil i fremtidig situasjon bli på
rundt 319 kjøretøy i døgnet i henhold til utregning under (normal bilbruk på 3,5 bilturer per
bolig).
Normal
Minimum
Maksimum

3,5 bilturer per bolig x 89 boliger = 312 bilturer per døgn
2,5 bilturer per bolig x 89 boliger = 223 bilturer per døgn
5 bilturer per bolig x 89 boliger = 445 bilturer per døgn

Eksisterende boligområde som er tilknyttet den kommunale vegen Midtunhaugen, består av
omtrent 200 boliger. Sammenlagt med de nye boligene som er planlagt vil fremtidig ÅDT i
den kommunale vegen Midtunhaugen, forbi det aktuelle krysset, bli rundt 760 kjøretøy i
døgnet i henhold til utregning under. I tillegg kommer trafikken som genereres av
næringseiendommene, men denne trafikken er avgrenset til næringsdelen av området og vil
ikke gå forbi tilkomst til planområdet.
Normal
Minimum
Maksimum

3,5 bilturer per bolig x 215 boliger = 753 bilturer per døgn
2,5 bilturer per bolig x 215 boliger = 538 bilturer per døgn
5 bilturer per bolig x 215 boliger = 1075 bilturer per døgn

Beregnet trafikkmengde i 2030 vil være 356 ÅDT inn i tilkomstveien og 859 ÅDT i krysset
med den kommunale vegen Midtunhaugen. I 2040 vil beregnet trafikkmengde være 403 ÅDT
inn i tilkomstveien og 972 ÅDT i krysset med den kommunale vegen Midtunhaugen. Dette er
en økning på omtrent 14 % i 2030 og omtrent 29 % i 2040. En har i denne prognosen lagt til
grunn en økning i trafikkarbeid på 1,21 % per år, jf. «Grunnprognoser for persontransport
2014-2050», TØI rapport 1362/2014.

År

Fremtidig trafikkmengde
inn i planområdet, ÅDT

2019 53
2030 61
2040 69

Fremtidig trafikkmengde
inn i den private
tilkomstveien, ÅDT
312
356
403

Fremtidig trafikkmengde i
krysset Midtunhaugen,
ÅDT
753
859
972

Det er antatt at all trafikk fra planområdet skal til høyre i krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen og ned mot fv. 5196. I krysset med fv. 5196 vil trafikken spre seg i de ulike
retningene.
Tilkomstveien skal opparbeides med fortau, og krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen i nordøst skal utvides og forbedres med frisikt. Tilkomstveien skal også
tilrettelegges med fartshump og tilrettelegging for kyssing for myke trafikanter i tilknytning
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til ny avkjørsel til prosjektet. Dette skal gjøres for å sikre lav hastighet på den private vegen
ved å etablere fartshumper på hver side av SV01 med overgangsfelt med tilhørende venteareal
som kobler sammen BUT og f_SF01.
Det er ikke registrert noen kritiske punkter, fra den kommunale vegen Midtunhaugen og ned
til krysset med fv. 5196. Det er nylig opparbeidet fortau på strekningen.
Utbyggingen er en minimal økning av trafikken gjennom krysset Hardangervegen x
Midtunhaugen, som har over 800 biler i makstimen i dagens situasjon. Krysset er beregnet til
å ha god trafikkavvikling. Det ble imidlertid observert kortere perioder med kødannelse, da
det kom mange venstresvingende kjøretøy samtidig. Det presiseres i den trafikale vurderingen
at det ikke er boligutbyggingen i seg selv som er dimensjonerende for at kravet til tiltak
utløses, men dagens trafikk.

Kommunal veg
Midtunheia
Kommunal veg
Midtunhaugen

FV 5196
Tilkomstvei
Midtunhaugen

Figur 40: Illustrasjon av antatte trafikkstrømmer.
I henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 bør boligveger utformes med en bredde på
3,5-4,5 m. I planforslaget legger man opp til 4 meter veibredde, med ensidig fortau på den ene
siden og med annen veigrunn på den andre siden for tilkomstvegen Midtunhaugen. Mot
krysset med den kommunale vegen Midtunhaugen er det et strekk på rundt 20 meter planlagt
for 5 meters vegbredde i den private tilkomstvegen.
Den kommunale vegen Midtunhaugen er ikke en forkjørsvei, og kjørende på denne vegen har
vanlig vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre. Biler som kommer fra vest i den
kommunale vegen, fra bebyggelsen som ligger lengre oppe i terrenget, må således stanse for
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trafikk som kommer ut fra planområdet og fra den private tilkomstveien. I henhold til Statens
vegvesen sin håndbok N100 skal frisikt i krysset være 20x20 m fra tilkomstvegen og ut i
Midtunhaugen mot sørvest, og 6x20 m ut i Midtunhaugen mot nordøst. Mot sørvest har det
vært problematisk å få til en frisiktsone i henhold til håndboken pga. etablerte hager, med
høye forstøtningsmurer.
I gjeldende reguleringsplan er det regulert en byggegrense mot krysset. Arealet utenfor
byggegrensen som ligger mot krysset, består i dag av et areal avgrenset av en mur på rundt 0,5
m. Arealet fremstår i dag som et bed, og er blant annet beplantet med store tujaer.
Tilgrensende areal sør for dette arealet, består av etablerte hager. Hagene er avgrenset med en
høy mur, og i tillegg er det gjerder og hekk oppå muren. Situasjonen er vist på foto under.
Grunneier (av gnr.43, bnr. 717) holder og steller også den delen av eiendommen sin, som
ligger utenfor gjerdet, nærmest veien. Grunneier opplever ikke at denne delen er en naturlig
del av hagen sin, og har ingen innsigelser hvis det blir aktuelt å fjerne busker og tujaer som
står her, for å få gjort krysset mer oversiktlig.
På grunn av momentene som er beskrevet over, har en lagt til grunn en noe mindre frisiktsone
enn det håndboken anbefaler, da en frisiktsone på 20x20 m mot sørvest er vanskelig å få til.
Vår anbefaling er å sikre en frisiktsone på ca. 16 x 21 m, da dette er en frisiktsone som er
realiserbar i dagens etablerte område. Dersom man fjerner noe beplantning i arealet mot
krysset i foreslått frisiktsone, vil trafikksituasjonen bli bedre enn den er i dag. Det anbefales
også at kommunen ser på om det kan etableres fartshumper i den kommunale vegen
Midtunhaugen, slik at kjørende fra sørvest får en lavere fart før krysset.
Mot nordvest vil en fjerne noe fjell for å få etablert regulert frisiktsone.
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Figur 41: Dagens situasjon i krysset. Bildet øverst er tatt fra den private tilkomstveien.
Bildene under er tatt fra den kommunale vegen Midtunhaugen. (Kartkilde: Google)
5.8.2 Atkomst for store kjøretøy
Tilkomst for brannbil er via de to tilkomstveiene, SKV02 og SV02.
I nord kan brannbil kan stå i avkjørsel inn til garasje, SV01, som er 1:40. I øst kan brannbil stå
i tilkomstvei, som er slak.
Boligtypen i prosjektet ligger i risikoklasse 4 (RKL4) og i brannklasse 1 (BKL1) i forhold til
brannteknisk løsning. I henhold til veiledning til TEK 17, trenger brannbil ikke å kjøre inn på
tunet i forbindelse med slukking. Dette er avklart med brannkonsulent.
Det skal etableres en brannventil ved innkjøringen (jf. VA-rammeplan), og i tillegg er det en
eksisterende brannhydrant i Midtunhaugen, ca. 140 meter langs kjørbar vei til innkjøringen til
de planlagte boligene. Krav til uttak for slokkevann vurderes med det som oppfylt.
5.8.3 Parkering
Kommuneplanen setter krav til hvor mange parkeringsplasser som kan anlegges. En har i
planforslaget lagt til rette for parkering i henhold til KPA2018.
I KPA2018 settes arealet av til byfortettingssone med krav om at det skal etableres 0,6-1,2
parkeringsplasser per 100 m² BRA bolig. Det skal tilrettelegges med minimum 2,5
sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA bolig.
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I planforslaget er det for BKS01 planlagt for totalt 16 bilparkeringsplasser i garasjeanlegg. Av
antall beregnede plasser skal (minimum) 10 % være utformet og reservert for
bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand og gunstig trasé til
hovedatkomst. For BKS01 er det krav om minimum 2 HC-plasser. Det er satt av plass til disse
i parkeringsgarasjen, plassert nærme heis. Av krav til boligparkering regnes minst 80 % som
egenparkering og minst 15 % som gjesteparkering.
I garasjen er det lagt til rette for 16 vanlige sykkelparkeringsplasser, og 3 plasser for
sykkelvogner. På tunet er det lagt til rette for 17 sykkelparkeringsplasser under tak. Det er i
illustrasjonene vist totalt 36 sykkelparkeringsplasser, noe som er 3 stk. høyere enn
minimumskravet i KPA2018.
Utregning av parkeringsdekning (KPA2018)

2.etasje

1.etasje

HC-parkering

BKS01

Enheter
16

BRA bolig totalt
1328 m²

Type
Bil (KPA2018)
Bil (planforslag)
Sykkel (KPA2018)
Sykkel (planforslag)

Regnestykke
(BRA/100) x 0,6 – 1,2
(BRA/100) x 1,2
(BRA/100) x 2,5
(BRA/100) x 2,5

Antall
8-16
16
33
36

Figur 42: Parkeringsplasser for BKS01. Røde sirkler markerer areal for bil, og grønne
sirkler markerer areal for sykkel. (Illustrasjoner utarbeidet av En til En Arkitekter)
5.8.4 Kollektivtilbud
Planområdet er god dekket av kollektivtilbud både i Hardangervegen og på Nesttun. Det er
ikke avsatt areal til kollektivtransport innenfor planområdet.
5.8.5 Gangtraséer og snarveger
Se kapittel 5.8.1. Det er lagt vekt på å styrke eksisterende trygge gangveger og etablere nye
forbindelser til og fra viktige målpunkt, herunder kollektivtrafikk, Nesttun sentrum og Midtun
skole.
f_SGG er en eksisterende gangveg fra området som går mot Hardangervegen i sør. Det skal
ikke gjøres tiltak innenfor f_SGG, men på bakgrunn av trafikksituasjonen forbindelsen leder
til er dette et trasévalg som ikke burde benyttes og tiltak vil etableres for å avbøte
forbindelsen som vegvalg.
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Foretrukne gangmønstre
Figuren under viser hvor det er tilrettelagt tilbud for gående og syklende og hvilket tilbud som
er etablert i området. Rett sør for planområdet har Hardangervegen ensidig fortau på
sørøstsiden av vegen. Det er et signalregulert gangfelt i Hardangervegen, like øst for
planområdet (markert med blå stjerne i illustrasjonen). Dette gangfeltet markerer der tilbudet
til myke trafikanter langs Hardangervegen bytter side og ligger i tilknytning til
bussholdeplassen (Totlandsbru). Det er omtrent 500 meters avstand mellom de to
signalregulerte gangfeltene i Hardangervegen (markert som blå stjerner i figuren) (Sweco
2019).

Figur 43: tilrettelagt tilbud for myke trafikanter (Sweco 2019)

Viktige målpunkt innen gangavstand fra planområdet er blant annet Nesttun sentrum,
kollektivholdeplasser, skoler og barnehager. Figurene under viser hvor de nærmeste
målpunktene er. Stiplete linjer illustrerer gangmulighetene fra planområdet. Blå stiplet linje
viser raskeste gangtrasé til nærmeste bybanestopp på Nesttun. Oransje stiplet linje illustrerer
de ønskede gangtraseene til henholdsvis Midtun barneskole og Hop ungdomsskole. Det er
omtrent 2,5 km å gå til Hop ungdomsskole, mens avstanden fra planområdet til Midtun
barneskole er ca. 750 meter. Den røde stiplede linjen viser uønsket trasé til Midtun skole, til
tross for at det er den korteste ruten. Traséen er registrert som uønsket ettersom dagens
situasjon krever at barna krysser vegen der det ikke er tilrettelagt med overgangsfelt. På
bakgrunn av dette er det vurdert en ny løsning for krysset Midtunhaugen x Hardangervegen
med et lysregulert overgangsfelt, se vedlagt notat (A/stab 2020). Med en slik løsning vil den
uønskede traséen bli tryggere, og en mer ønsket trasé. Tiltak som inngår i det endelige
planforslaget blir gjennomgått i 5.13.2. Figur 45 viser også fremtidig gangveg som kobler
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Midtun og Nesttun sentrum. markert med mørk blå stiplet linje. Avstand til bybanestoppet
reduseres da til 550 meter.

Figur 44: Viktige målpunkt i nærområdet. Blå stiplet linje viser raskeste gangtrasé til
bybanestoppet, oransje viser ønskede gangtraséer til skoler, og rød stiplet linje viser uønsket
trasé til skolen (Sweco 2019)
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Figur 45: viser ulike gangvegkoblinger mot viktige målpunkt.
Området har svært god kollektivdekning. Til bybanestoppet på Nesttun er det i dag omtrent
700 meter å gå, noe som tar ca. 11 minutter i normal gange for barn. Hjem igjen kan det ta
noe lengre tid pga. høydeforskjell. Gangruten er vist med blått i figuren under. Man går da
mot vest via snarveg, videre sørover langs Midtunvegen, videre langs fv. 5196
Hardangervegen frem til Nesttun sentrum. Det er fortau på hele strekningen, noe som gir
myke trafikanter et godt tilbud mellom planområdet og bybanestoppet på Nesttun. I
reguleringsplan for Nesttun sentrum er det planlagt en fremtidig gangveg som kobler sammen
Midtun og Nesttun (gul stiplet linje i figuren under). Avstanden til bybanestoppet reduseres
dermed til 550 meter (Sweco 2019).
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Figur 46: Kollektivtilbudet i nærområdet med gangtraséer mellom planområdet og
holdeplasser. Blå linje illustrerer dagens trasé, mens gul linje viser fremtidig gangveg (Sweco
2019)
I planområdet er det lagt til rette for ganglinjer som er forbundet med eksisterende gangveger
i området. Disse er illustrert i figuren under. Ganglinjene i vest og nordvest skaper en
forbindelse med eksisterende og fremtidig gangveg mot Nesttun sentrum. Det er flere ruter
man kan bruke gjennom prosjektet for å komme seg dit, herunder ganglinje gjennom
uteoppholdsarealet i vest eller ved å ta heisen ned til parkeringsanlegget og gå derfra. Begge
disse rutene er universelt utformet. Man kan også bruke trappen ned til renovasjonsløsningen,
krysse vegen og gå langs fortauet derfra, men denne ruten er ikke universelt utformet.
Raskeste rute til Hardangervegen og bussholdeplassene er å gå gjennom tunet og krysse vegen
til eksisterende gangveg i øst.
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Figur 47: Gangforbindelser inn og ut fra prosjektet. Rosa viser universelt utformede
ganglinjer, og lilla er ikke universelt utformet.
5.8.6 Sykkel
I Nesttun sentrum møtes flere tilrettelagte sykkelruter som går i ulike retninger. Blant annet
går en rute mot nord og Bergen sentrum, en rute mot sør og mot Os, og en rute mot sørvest og
Fyllingsdalen. Fra Nesttun sentrum og forbi planområdet, er det anlagt fortau langs fylkesvei
5196. Ettersom planområdet ligger i nærheten til gode sykkelruter, er det lagt vekt på gode
gang- og sykkelforbindelser til og fra planområdet. Det er ikke tilrettelagt for egne
sykkelveger/-felt.
5.9

Universell utforming

Alle boenhetene er tilrettelagt med universell utforming iht. kravene i TEK 17.
Uteoppholdsarealene og tilkomstveger er utformet slik at flest mulig kan brukes dem på en
likeverdig måte.
Planforslaget legger i all hovedsak til rette for universell utforming av planområdets interne
forbindelser. Figuren under viser alle gangforbindelser i området, herunder hvilke som er
universelt utformet (rosa linjer) og hvilke som ikke er det (lilla linjer). Alle
uteoppholdsarealer, boenheter og parkeringsanlegget er tilrettelagt med universell tilkomst.

Side 59 av 60

Ettersom korteste veg til renovasjonsanlegget er via en trapp, er det lagt til rette for universell
tilkomst til anlegget med heis via parkeringsanlegget.
Ganglinjer internt i planområdet er planlagt og utformet slik at de utgjør gode og
sammenhengende forbindelser med gangveger i omgivelsene. De mest sentrale
gangforbindelsene ligger like sørøst og vest for planområdet, som nærmeste beskrevet i
vedlagt ROS-analyse for trafikksikring. Det sikres i bestemmelsene at det skal være god
kobling mellom uteoppholdsarealet i vest innenfor BKS01 og kjørevei SKV02.
5.10 Vannforsyning- og avløp
De nye boligene vil komme i konflikt med vannledningene og spillvannsledningene til
boligene på 43/142 og 43/143. Disse må derfor legges litt om. Dersom det ikke skal bygges
nytt på eiendom 43/141 samtidig med 43/21, må også disse ledningene legges om.
Vest for planområdet ligger en privat DN 150 støpejernsledning frem til en kum (SID
428918) ca. 80 meter fra planlagt innkjøring til de planlagte boligene. Vannforsyning til de
planlagte boligene foreslås tilknyttet denne kummen siden det blir en enkel og kort trasé som
også er gunstig for spillvannstilknytning. Vannledningen er fra 1988 og antas å være av
tilfredsstillende kvalitet.
Før tilknytning kan gjøres må det inngås nødvendige avtaler med grunneiere og ledningseiere
om retten til å ha ledning på annen manns eiendom og for tilknytning og felles drift og
vedlikehold av privat fellesledning.
Statisk trykkhøyde på kommunal vannforsyning i området er normalt maks 140 moh. De
planlagte boenhetene vil ligge på ca. kote +73 til +81 fra laveste til høyeste etasje.
Trykkforholdene vurderes som gode, og det er ikke behov for trykkøkning eller
trykkreduksjon.
Det skal etableres en brannventil ved innkjøringen til de planlagte boligene, i tillegg til at det
ligger en brannhydrant i Midtunhaugen ca. 140 meter bortenfor. Krav til uttak for slokkevann
vurderes med det som oppfylt.
Vest for planområdet ligger en privat Ø 160 PVC spillvannsledning frem til en kum (SID
428916) ca. 80 meter fra planlagt innkjøring til de planlagte boligene. Spillvann fra de
planlagte boligene foreslås tilknyttet i denne kummen siden det blir en enkel og kort trasé med
godt fall. Spillvannsledningen er fra 1988 og antas å være av tilfredsstillende kvalitet. Før
tilknytning bør dette verifiseres med TV-inspeksjon og eventuell renovering med strømpe
eller liknende må vurderes.
Planområdet ligger på en lokal høyde. Det er derfor ingen tilrenning til planområdet utenfra.
Overvann håndteres lokalt. For grønne arealer infiltreres overvannet rett i grunnen.
Overvannet på gangarealene mellom byggene fanges opp via sluk og føres i rør til
infiltrasjonssandfang (IFS-kummer). Takvann fra de ulike byggene føres også i rør til ulike
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IFS-kummer. Nøyaktig antall og plassering av sluk og infiltrasjonssandfang må vurderes
nærmere i detaljprosjekteringen.
Det er ingen aktivitet eller forurensning i området som gir behov for rensing av overvannet.
Flomveier vil følge gangvei mot sør ned til Hardangervegen og vei og gangvei mot vest ned
mot Midtunvegen.
5.11 Renovasjon
Renovasjonsløsning for BKS01
Plankonsulent har vært i dialog med BIR undervegs i planprosessen. Det er gjort justeringer
undervegs, i samråd med BIR, og det er avklart at løsningen som er vist i planforslaget er i
henhold til BIR sine krav og at BIR ikke har noen innvendinger mot løsningen.
BKS01 vil bestå av 16 enheter, og det er planlagt for å benytte seg av nedgravde bunntømte
containere (kan benyttes ved 10-150 boliger). Det vil være aktuelt å tilrettelegge for restavfall,
papp/papir og plastavfall.
Under er det illustrert hvor mye avfall BKS01 vil kunne komme til å produsere. Utarbeidet
RTP ble utført for 18 boenheter, før antallet ble redusert til 16 enheter.
Avfallstype
Restavfall

Regnestykke
Minimum 100 l x 18
boenheter
Papir, papp, drikkekartong Minimum 140 l x18
boenheter
Plastemballasje
Minimum 160 l x 18
boenheter
Glass- og metallemballasje Minimum 10 l x 18 boenheter

Behov
1800 l

Henting/tømming
1/uke

2520 l

1/måned

2880 l

1/måned

180 l

1/måned

Det er satt av et areal for renovasjon ved innkjørselen til parkeringskjelleren, hvor det er
planlagt å plassere tre nedgravde containere. Det skal ikke være høydeforskjell mellom
renovasjonsareal og veiareal, men det skal være en forskjell i dekke som tydelig skiller
mellom de to arealene.
Nedgravde containere har et fotavtrykk på ca. 2x2 meter hver, og det skal være minimum 0,2
m avstand mellom containerne for drenering. Containerne er plassert minimum 1,0 m fra
planlagt mur mot BKS02. Videre skal containerne plasseres med en avstand på minimum 0,3
m mot veiareal.
Oppstillingsplassen er i innkjørselen mot parkeringskjeller, og ved søppelhenting vil man ikke
kunne kjøre inn og ut av parkeringskjelleren. Dette er kun snakk om 4-5 minutter omtrent én
gang i uken, og BIR har ingen innvending mot dette.
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Oppstillingsplassen har en helning i lengdefall på 1:40 (2,5 %), og et tverrfall som er bortimot
flatt (omtrent 1 %). I krysset med innkjørselen er det mulig for renovasjonskjøretøy å snu.
Tilkomstvei (fra kommunal veg til oppstillingsplass) har stort sett en helning på 10 % eller
slakere, men på korte strekk er helningen noe mer (opp mot 12 %). I følge BIR blir ikke
kravet om maksimalt 10 % helning på tilkomstvei overholdt på alle delstrekninger til
oppstillingsplass. Ved gode veiforhold vil tilkomst for BIRs kranbiler (L) ikke være
problematisk da faktisk helning er rett over stigningskravet. På glatt føre kan det derimot
oppstå problemer for kranbiler som kan hindre fremkommeligheten og skape forsinkelser for
tømming. Da renovasjonsanlegget i planforslaget har stor overkapasitet vil det være liten fare
for overfylte containere om transporten skulle bli forsinket grunnet dårlige veiforhold.
Alle boenheter har under 100 m til renovasjonspunktet, og kan nå renovasjonsløsningen uten
å benytte seg av heis. Ved bruk av heis blir avstanden enda mindre. Beboerne i øst vil gjerne
finne det naturlig å gå langs veien til renovasjonspunktet, og har da ca. 90 meters gange. Ved
å heller gå gjennom boligfeltet vil de få en noe lenger vei, på ca. 115 m.

Figur 48: Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser renovasjonsløsning for BKS01.
Renovasjonsteknisk plan for prosjektet i Midtunhaugen ble utarbeidet og godkjent av BIR i
2018. I november 2019 utga BIR en ny renovasjonsteknisk veileder (RTV) der det legges
føringer og krav for etablering av avfallsløsninger. Veilederen beskriver BIRs krav til
løsninger, prosess og dokumentasjon. I veilederen står det beskrevet at det vil stilles krav til
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utsortering av matavfall innen 2023. Med bakgrunn i dette har vi gjort en vurdering om det er
mulig å legge til rette for matavfall innenfor formålet BRE, dvs. totalt fire containere. Ved å
justere vegarealet noe (formålsgrensene til BRE, SVT02 og f_SVG01), er planforslaget nå
tilpasset slik at det kan legges til rette for 4 containere innenfor formålet BRE dersom det
skulle komme krav til dette. Løsningen er vist i figuren under.

Figur 49: Alternativ løsning med container for matavfall (totalt fire containere).
5.12 Energiløsninger
Plankonsulent har vært i dialog med BKK i planprosessen. De nye boenhetene utløser ikke
behov for ny nettstasjon i området. BKK regner med at de nye enhetene kan koble seg på
eksisterende nettstasjon på gnr. 43, bnr. 688 like nord for planområdet. BKK gjør likevel
oppmerksom på at dette er forhold som vil kunne endre seg over tid.
Det er sikret i bestemmelsenes §3.1.1.10.g at det skal vurderes å etablere solcellepanel eller
lignende tekniske energiløsninger i prosjektet. Det er også sikret i bestemmelsene at det skal
utarbeidet klimagassregnskap før igangsettingstillatelse.
Utbygger Heldal Eiendom har siden prosjektet ble planlagt og frem til i dag, bygget og
prosjektert flere nybygg i Bergen og i Øygarden, der en har begynt å ta inn nye miljøaspekter
og flere bærekraftige elementer i nybygg som frem til nå ikke har vært prøvd ut i Norge i
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private sameier. Byggherren har stort ønske om å videreføre de elementene, som eksempelvis
felles kjølerom for hjemlevering av dagligvarer, solcellepanel eller tilsvarende til bruk av alt
fellesbehov for strøm, brukte Leaf batterier for billigere strøm og mindre belastning for
strømnettet. Det er også ønskelig å se på mulighet for boring til bergvann som kan brukes til
oppvarming og kjøling av bolig og vann. Målet er å få til plusshus også i denne type
bebyggelse. Bebyggelsen vil i hovedsak oppføres som trehusbebyggelse.
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
5.13.1 Støytiltak
Det er utarbeidet en egen støyvurdering, som er vedlagt planforslaget. Vurderingen er utført
av Brekke & Strand Akustikk AS, og en har særlig sett på BKS01 (gnr. 43, bnr. 21).
Vurderingen konkluderer med at alle krav til støy i KPA2018 tilfredsstilles fullt ut uten behov
for støyreduserende tiltak.
Tomten ligger i stigende terreng og utenfor gul støysone fra Hardangerveien. Gul støysone
tilsvarer støynivå over grenseverdi Lden 55 dB. Støynivå på uteoppholdsareal er beregnet i
1,5 meters høyde. Hele tomten har støynivå under grenseverdi. Alle fasader får støynivå under
grenseverdi. I etterkant av støyvurderingen er det gjort endringer for planlagt bebyggelse.
Endringene vil ikke påvirke støyforholdene i planområdet.

Figur 50: Støysonekart med støy fra veg. Til venstre beregnet i 4 m høyde og til høyre
beregnet i 1,5 m høyde. Eksisterende bygg på tomten er vist med rød stiplet linje.
(Illustrasjoner hentet fra vedlagt støyvurdering, utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk)
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5.13.2 Tilrettelegging for trafikksikkert trasévalg

Figur 51: Trasévalg mellom
planområdet og Midtun skole

Gangveien som leder ned mot Hardangervegen øst i
planområdet er direkte tilkomst til en trafikksituasjon med
dårlig tilrettelegging for myke trafikanter og kryssing. Dette er
et uønsket trasévalg til videreføring og vil gjennom
planforslaget forsøksvis frarådes. Dette er spesielt viktig med
tanke på gangvegen som en potensiell skoleveg for barn og
unge. Ønsket trase som vist på oppdatert figur til venstre leder
først vestover fra planområdet langs etablert gangsystem med
lysregulert kryssing over Hardangervegen.

Hvilke tiltak som kan motarbeide denne gangvegen som trasévalget har vært et stort
diskusjonspunkt gjennom planarbeidet. Foregående løsninger har vært utbedring av
trafikksituasjonen ved gangvegens utløp i Hardangervegen eller fysisk avsperring og stenging
av gangvegen. Disse alternativene er vurdert uønsket på bakgrunn av tiltakene blir for
omfattende og at gangvegen fremdeles skal kunne tjene et formål og bidra til generell
gjennomtrengelighet i lokalområdet.
Foreslått tiltak er å etablere skjerming i sør-østlig del av planområdet mot gangvegen for å
gjøre det til et mindre attraktivt vegvalg for fremtidige beboere. Dette skal gjøres ved
etablering av inngjerdende vegetasjon og beplantning som er tiltenkt å lede myke trafikanter,
da spesielt barn og unge, vestover som foretrukken skoleveg. For å ytterligere legge til rette
for trafikksikkert vegvalg er det etablert en gangforbindelse fra garasjeanlegget gjennom BUT
til gangvegen som leder vestover fra planområdet. Denne forbindelsen leder til trafikksikker
kryssing av kjøreveg og videre til eksisterende gangveg vestover. Trafikksikringstiltak som
følger av planforslaget er fortau langs SKV02, overgangsfelt med tilhørende venteareal over
SKV02, og fartshumper på hver side av overgangsfeltet som vist på illustrasjonsplan datert
01.06.2021 og utomhusplan datert 01.06.2021. Utsnitt vist på figurer under. Utforming av
vegetasjonsskjermen er vist på utsnitt av illustrasjonsplanen på figuren under og er sikret i
reguleringsbestemmelsene jf. §§ 2.5.1 og 6.3.11.
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Figur 52: Utsnitt av utomhusplan

Figur 53: Utsnitt av illustrasjonsplan viser plassering av vegetasjonsskjerm (rød linje) og
gangveg fra garasjeanlegget (blå linje)
5.14 Rekkefølgebestemmelser
I planbestemmelsene er det satt følgende rekkefølgekrav:
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Før rammetillatelse (felt BKS01)
•
Renovasjonsteknisk plan (RTP) skal forelegges BIR for uttale.
Før igangsettingstillatelse (felt BKS01)
•
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i offentlige samferdselsanlegg skal
vegplaner være godkjent av rette vegmyndighet. Det skal utarbeides detaljerte
planer for de offentlige trafikkareal som skal opparbeides som en følge av planen.
Planene skal bl.a. omfatte veglys og detaljering av avkjørsler. Offentlig
samferdselsanlegg skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur vist på
plankartet og etter godkjente tekniske planer. Mindre justeringer kan gjøres i
forbindelse med byggesaksbehandling.
•
Tilfredsstillende barnehage og skolekapasitet i bydelen skal dokumenteres.
•
VA-rammeplan skal foreligge VA-etaten for positiv uttalelse. Endringer av VArammeplan krever revisjon godkjent av VA-etaten.
•
Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for
massehåndtering og deponering av masser.
•
Ved søknad om tiltak skal det foreligge klimagassberegning for nybygg over 1000
m2, ved vesentlige naturinngrep og ved valg mellom riving eller bevaring av
eksisterende bebyggelse. Nullutslippsløsninger skal vurderes, og tiltak for å
redusere klimagassutslipp skal dokumenteres.
•
Ved søknad om tiltak skal det foreligge rigg- og sikringsplan
Før bebyggelse tas i bruk (felt BKS01)
•
Kryss mellom o_SKV01 og SKV02, inkludert frisiktsoner og fortau, skal være
justert og oppgradert.
•
Kjøreveg SKV02 skal være justert og oppgradert.
•
Fortau SF01 skal være etablert.
•
Kryss mellom SKV02 og SV02, inkludert frisiktsone, skal være justert og
oppgradert.
•
Veg SV02 frem til avkjørsel for det aktuelle feltet skal være justert og oppgradert.
•
Tilkomst frem til BFS02 skal være justert og opparbeidet.
•
Veg SV01, samt annen veggrunn - tekniske anlegg SVT01 og SVT02, skal være
etablert. Tilkomst for lastebil (L) og oppstilling ved henting av avfall skal være
sikret innenfor arealene.
•
Avfallsløsning skal være etablert innenfor BRE, i henhold til BIR sin uttale til RTP.
•
Sti eller gangvei, som kobler SKV02 og uteoppholdsarealet innenfor BKS01, skal
være etablert.
•
Leke- og uteoppholdsareal skal være opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
•
Vegetasjonsskjerm sør i planområdet skal være etablert på BKS01 og BUT.
Plassering er vist på illustrasjonsplan.
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6

Planprosess og medvirkning

Formell kunngjøring for planoppstart ble foretatt i avisen Bergens Tidende den 01.12.2017.
Naboer, grunneiere, offentlige og private høringsinstanser ble varslet om oppstart av
planarbeid via brev datert 29.11.2017. Varslingsfrist satt til 22.01.2018.

Figur 54: Varselannonse
6.1

Merknader i forbindelse med varsling

Det kom inn 19 merknader i forbindelse med varsling av planstart. 9 av merknadene var fra
private og 10 var fra offentlige instanser.
Oversikt over samtlige merknader finnes i eget merknadsskjema. Merknadsskjemaet ligger
som vedlegg til plandokumentene.
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Det er holdt flere møter med naboer og velforeninger. Nærmeste naboer i vest, ligger tett på
planområdet (gnr/bnr 43/21) og har vært bekymret for at nye bygg skulle komme for tett på
eksisterende bebyggelse. Resultatet av samtaler og møter med naboene i vest er at ny
bebyggelse er skjøvet mot øst og vridd litt på. Denne løsningen er godkjent av naboene og på
grunnlag av dette er det gitt brukstillatelse på veien frem til planområdet for de nye boligene.
Se kapittel 8 for nærmere beskrivelse av prosessen knyttet til plangrepet og de valgte
løsningene.
Det har i planprosessen vært vurdert om det er mulig å forbedre stigningsforholdene på
gangvegen mot vest, slik at gangvegen kunne blitt regulert til en offentlig gangveg. En har
konkludert med at det ikke er mulig å oppnå en bedre stigning på gangvegen, på grunn av
eksisterende bebyggelse som ligger tett på, samt lite disponibelt areal. Snarvegen er i dag
etablert og velfungerende, og den er regulert i tråd med opparbeidet trasé. Plangrensen er
derfor trukket noe tilbake i vest fra opprinnelig varsling.
6.2

Utviding av plangrense i kryss mellom kommunal veg og privat adkomst i 2019

Utvidelsen ble sendt berørte parter og gjaldt behov for ytterligere areal til vei for å sikre gode
siktlinjer og tilrettelegging for myke trafikanter, og for tilkobling av kommunal veg til
eksisterende situasjon. Utvidelsen er knyttet til krysset mellom kommunal vei og privat
adkomstveg ved Midtunhaugen boliger. Se utsnitt av varslingskart under som viser det
aktuelle arealet som ble innlemmet.

Det kom ikke inn merknader/uttalelser til varslingen.

6.3
Nr.

Samlede merknader
Avsender

Dato
Ved varsling av planoppstart

1.
2.

Private
Trude Bratteli
Velforeningen Midtunhaugen boliger
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10.12.2017 og 20.01.2018
08.01.2018

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ingjerd Løkling
Boligsameiet Midtunhaugen 76
Styret i Midtunhaugen velforening
Anders Linde Karlsen
Brita og Ketil Seime
Bjarte Hodnekvam og Ingeborg Karin Hope
Liv Solfrid Berge
Offentlige
Eltel Networks AS, på vegne av Telenor
Bergen brannvesen
Fylkesmannen i Hordaland
Statens vegvesen
BIR
VA-etaten
Etat for helsetjenester
Hordaland fylkeskommune
NVE
Bymiljøetaten, Bergen kommune
Byantikvaren, Bergen kommune

13.01.2018
17.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
01.12.2017
11.12.2017
04.01.2018
12.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
11.02.2018

Oppsummering og svar på merknadene finnes i vedlagt merknadsskjema.

7 Konsekvensutredning
Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer
eller tiltak kan gjennomføres. Den som fremmer forslag om en plan eller et tiltak er
forslagsstiller etter forskriften. Forslagsstilleren skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes
av § 6, § 7 eller § 8.
For planarbeidet med Midtunhaugen boliger er det vurdert at planarbeidet ikke kommer inn
under forskriftens virkeområde. Under kommer vurderingen av dette, gjort kronologisk etter
kapittel 2 (§ 6, § 7 og § 8) i forskriften, som tar for seg hvilke planer og tiltak som skal
konsekvensutredes.
Vurdering:
I § 6 er verken punkt a), b) eller c) aktuelt, da planen vil bli en detaljreguleringsplan og
ettersom tiltak i planen ikke er omfattet av vedlegg I. Tiltaket i planen er i tråd med
overordnet plan (kommuneplanens arealdel).
I § 7 er verken punkt a) eller b) aktuelt, da tiltaket ikke skal behandles av energi-,
vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, eller bli vedtatt av et departement.
I § 8 er verken punkt a) eller b) aktuelt, ettersom tiltak i planen ikke er omfattet av vedlegg II.
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Konklusjon:
Planlagt tiltak i detaljreguleringsplan for Midtunhaugen boliger er vurdert mot Forskrift om
konsekvensutredninger og er ikke funnet konsekvensutredningspliktig etter kapittel 2. Det
planlegges for nye boliger i et etablert boligområde, noe som er i tråd med overordnet plan for
området (kommuneplanens arealdel).

8 Virkninger og konsekvenser av planforslaget
8.1

Overordnede planer

Planforslaget er i tråd med KPA2018.
8.1.1 Eksisterende reguleringsplaner
Planområdet overlapper en del av gjeldende reguleringsplan for «Fana. Del av gnr. 43,
Midtun». Området er i denne planen regulert til areal for eneboliger, og bygningene i
planområdet er regulert som eksisterende bygg som inngår i planen. Planområdet grenser i
nord og i vest til areal regulert til rekkehusbebyggelse, og vil således bli en naturlig utvidelse
av disse arealene.
Planområdet overlapper en liten del av en eldre reguleringsplan. Området som her overlappes
var under omregulering, i reguleringsplan for «Fana, gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen»,
som ble sluttbehandlet høsten 2018. Areal som berøres er i hovedsak regulert til infrastruktur,
og tilpasningene som må gjøres er å fjerne noe fjell for å forbedre siktforholdene i det
kommunale krysset. En anser dette som et positivt tiltak både for eksisterende og planlagt
bebyggelse, da trafikksikkerheten i krysset vil bli forbedret.
8.2

Arkitektur og byform

8.2.1 Estetikk
Ved plassering og dimensjonering av bebyggelsen har en tilpasset seg eksisterende
bebyggelse og naboer, samt tatt hensyn til fjernvirkning. Bebyggelsen ligger godt plassert,
sentralt i et eksisterende boligområde. Området ligger på en høyde, med eksisterende
bebyggelse på alle kanter. Høydene er tilpasset omkringliggende bebyggelse, og bebyggelsen
fremstår ikke som ruvende.
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Figur 55: Ny bebyggelse, sett fra sørøst. Midtunhaugen 50 til høyre i bildet, og Midtunhaugen
64 til venstre i bildet. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)

Figur 56: Ny bebyggelse, sett mot nordøst. Midtunhaugen 76 A-I i front i bildet,
Midtunhaugen 66 til høyre i bildet, og Midtunhaugen 100-112 og 128 i bakkant av ny
bebyggelse. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)
8.3

Levekår og folkehelse

Prosjektet ligger gunstig til mtp. kollektivtransport. Bybaneholdeplassen i Nesttun sentrum
ligger ca. 700 meter unna og nærmeste bussholdeplass ligger med en gangavstand på ca. 600
m i Hardangervegen. Nesttun innehar også en rekke servicefunksjoner slik som
dagligvarebutikker, frisører, spisesteder, bank, klesbutikker, mv. Man kan derfor fint klare seg
uten bil dersom man bor i området. Planforslaget tilrettelegger i større grad for myke
trafikanter sammenlignet med eksisterende situasjon, og trolig vil flere la seg friste til å la
bilen stå.
Innad i prosjektet er det tilrettelagt for felles møteplasser og aktivitetsarealer av høy kvalitet.
Disse vil utformes slik at de kan brukes av flest mulig, og vil oppfordre til aktivitet av
forskjellig slag. Tunet mellom bygg A og bygg B er en møteplass som vil gi en viktig arena
for sosialisering blant beboerne. Løsningene for byggene tilsier at den som ønsker det kan bli
boende i området så lenge det er ønsket da byggene kan tilpasses beboernes behov som
naturlig nok kan skifte gjennom et livsløp. Stabil bosetting er en god kvalitet i seg selv.
8.4

Uterom

Uteoppholdsarealene er iht. kravene i KPA 2018. Det er tilrettelagt med uteoppholdsarealer
av ulike karakter, herunder et tun, lekeplasser og areal for frukttrær. Planlagt tun mellom bygg
A og B skal være bilfritt.
8.5

Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet er vurdert i kapittel 6.9 i forhold til nyere tids kulturminner og automatiske
fredede kulturminner/fornminner, og det er utarbeidet en egen kulturminnedokumentasjon
som er vedlagt planen.
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Utdrag fra kulturminnedokumentasjon, utarbeidet av Historikarverksemda:
«Dei nye tiltaka vil endre kulturmiljøet innanfor planområdet, men vil ikkje bryte med
strøkskarakteren generelt. Planlagd fortettingsgrad på tomta og høgder og volum på
dei nye tiltaka ler i tråd med busetnaden som grensar til planområdet i nord og vest.»
8.6

Blågrønne verdier og infrastruktur

8.6.1 Sammenhengende blågrønn struktur
Planforslaget påvirker ikke blågrønne forbindelser, økologiske korridorer eller
eksisterende/fremtidige turtraséer som angitt i KPA 2018.
8.6.2 Naturmangfold
Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal støtte opp om
dette målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i
Naturmangfoldloven, med særlig hensyn til prinsippene i følgende hjemler:
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
§ 9: Føre-var-prinsippet.
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.
§ 11: Tiltakshaver betaler.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.
Arealene som reguleres er i hovedsak bebygd eller i bruk som hage. I planarbeidet har en
benyttet viktige informasjonskilder som naturbase, artskartene til artsdatabanken.no, nasjonal
rødliste og lokale observasjoner av naturmangfold. Det er ikke avdekket konflikter mellom
arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i forslag til forskrift.
Endringene er òg vurdert i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal
kunnskap. Det vises til vedlagt naturmangfoldsrapport.
Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha
vesentlig virkning for naturmangfoldet i området. Det er ikke noe kjent biologisk mangfold i
planområdet som har spesiell verdi. Planområdet og tilgrensende areal er i dag utbygd. I
planarbeidet har en benyttet viktige informasjonskilder som naturbase, artskartene til
artsdatabanken.no, nasjonal rødliste og lokale observasjoner av naturmangfold. Det er ikke
avdekket konflikter mellom arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i
forslaget. Endringene er også vurdert i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent
lokal kunnskap.
Det foreligger dermed tilstrekkelig kunnskap om virkningene av planforslaget, og det vil ikke
vil ha vesentlig virkning for naturmangfoldet i området, jf. nml. §§ 8 – 12, jf. § 7. Forslaget
vil heller ikke påvirke mulighetene for å nå forvaltningsmålene for naturtyper og arter, jf. nml.
§§ 4 og 5.
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8.7

Rekreasjon og friluftsliv

Planforslaget påvirker ikke areal og allmennhetens tilgang til friluftsområder,
hundremeterskog, grøntdrag, buffersoner, osv.
8.8

Sosial infrastruktur

8.8.1 Skole og barnehage
Tabellen under viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra Statistisk
sentralbyrå (SSB) per 03.12.2020. En har da tatt utgangspunkt i at det vil bo i gjennomsnitt
2,2 personer i hver enhet. Tabellen viser at 16 nye boenheter vil kunne gi 33 nye beboere i
området. En kan se av tabellen at en må ta høyde for at det i dette området kan komme tre
barn i barneskolealder og ett barn i ungdomsskolealder. Tabellen viser også at to barn
teoretisk sett skal være i barnehagealder.

Figur 57: Tabell som viser teoretisk befolkningssammensetning ved etablering av 18
boenheter.
Dekningsgraden for barnehage i området (Midtun) er den høyest i byområdet Fana byområde
med en dekningsgrad på 125 %. Barneskolebarn i området går på Midtun skole, som i dag har
et høyere elevantall enn hva kapasiteten tilsier. Byrådet har anbefalt at denne barneskolen
utvides med 100 elevplasser på kort sikt og 100 elevplasser på lengre sikt, samt at Ulsmåg
skole avlaster Midtun frem til utvidelsen er på plass. Ungdomsskoleelever i området går på
Hop oppveksttun, som har ledig kapasitet både i dagens situasjon og i forhold til
fremskrivinger. (Kilde: Skolebruksplan 2016-2030, Bergen kommune.)
Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha stor konsekvens for barnehage, barneskole og
ungdomsskole, da det er snakk om en liten økning som det ser ut som om barnehagene og
skolene har kapasitet til å ta opp.
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8.8.2 Annen sosial infrastruktur
Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbudet i området. Det kan ikke sies å
utløse nye behov og eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget. Det er et
godt kollektivtilbud i nærheten av planområdet.
8.9

Barn og unges interesser

Det er ingen spor i planområdet som viser at barn har benyttet arealet til lek. Planområdet
består av eksisterende boligeiendommer, og har således ikke vært tilgjengelig for
offentligheten. Det skal opparbeides nye småbarnslekeplasser og felles oppholdsareal
innenfor planområdet, som vil legge til rette for barns lek i fremtidig situasjon.
8.10 Samferdsel og mobilitet
8.10.1 Veg og atkomst
Trafikkbelastningen i tilkomstveien i boligfeltet vil øke. Trafikken blir ikke trukket helt inn i
området, og vil ikke berøre eksiterende gangveitrasé og lekeareal. Tilkomst til
parkeringskjeller er avklart med velforening i området, og det er gjort avtale om veirett frem
til avkjørsel til det nye boligprosjektet. Det er også gjort avtale med sameiene i området om å
etablere fartshumper i tilkomstvegen i tilknytning til ny avkjørsel. Det er da planlagt å
etablere én fartshump på hver side av avkjørselen. Det gjøres for å sikre lav hastighet, og
gjøre kryssing av vegen tryggere og er vist på vedlagt Utomhusplan.
8.10.2 Parkering
Planforslaget vil legge til rette for både beboerparkering og gjesteparkering. Man har lagt seg
på en parkeringsdekning på 1,2 (1 bil per boenhet), og antar at tiltaket ikke vil føre til
fremmedparkering i området. Området ligger relativt nærme Nesttun sentrum, med
bybanestopp, samt nærme bussholdeplass. 9 av enhetene i prosjektet er leiligheter, og det vil
gjerne være naturlig at noen av disse leilighetene ikke har egen bil.
8.10.3 Trafikksikkerhet
Planen vil gi en bedring av trafikksikkerhet og trafikkforhold i området, ved at det anlegges
fortau inn i boligfeltet og ved at siktforhold i kommunalt kryss bedres. Det er også laget avtale
med sameiene om etablering av fartshumper i tilknytning til ny avkjørsel i den private
tilkomstvegen Midtunhaugen.
Boenhetene vil ha tilkomst via etablert kryss med kommunal veg og via etablert privat
tilkomstvei i dagens boligområde. Krysset oppleves som lite trafikksikkert i dag, og det er
kommet inn flere merknader som tar opp denne problemstillingen. Det er ikke fortau på den
private tilkomstveien inn til boligområdet. I planforslaget har en lagt til rette for en
oppgradering av både kryss og tilkomstvei. Dette inkluderer etableringen av fortau langs
tilkomstvei og trygg kryssing av tilkomstvei for myke trafikanter med overgangsfelt med
tilhørende venteareal mellom to fartshumper. Krysset vil også få forbedret frisikt, ved at man
regulerer inn frisiktsoner, og sikrer at vegetasjon og fjell skal fjernes for å oppnå en
tilstrekkelig frisikt i disse sonene. I tillegg anbefales det at kommunen etablerer en fartshump
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i den kommunale vegen før møtet med krysset, slik at en fart i krysset reduseres.
Tilkomstveien er utvidet, med en 4-5 meter bred kjørebane, samt fortau. Disse tiltakene vil
også bidra til en forbedret trafikksikkerhet i krysset, samt langs tilkomstveien.
Frisikt mot sørvest i Midtunhaugen er ikke regulert inn eksakt i henhold til krav, på grunn av
at dette ville vært vanskelig å gjennomføre da det ligger hager i kryssområdet som ligger på et
høyere nivå enn vegbanen. Det er anbefalt at kommunen anlegger en fartshump i
Midtunhaugen, vest for krysset, slik at kjørende på den kommunale vegen må senke farten før
krysset, og slik får en bedre sikt inn i tilkomstvegen. Dette er nærmere skildret i kapittel 5.8.1.
Gangveien som leder ned mot Hardangervegen øst i planområdet er direkte tilkomst til en
trafikksituasjon med dårlig tilrettelegging for myke trafikanter og kryssing. Det er et uønsket
trasévalg til videreføring og vil gjennom planforslaget forsøksvis frarådes. Dette er spesielt
viktig med tanke på gangvegen som en potensiell skoleveg for barn og unge. Dette er et
sentralt tema for planarbeidets bidrag til lokalområdets trafikksikkerhet og vil unngås på det
sterkeste. Ved etablering av vegetasjonsskjerm på planområde vil benyttelse av denne traseen
for myke trafikanter fremstå som et mindre opplagt vegvalg.
8.10.4 Kollektivtilbud
Planområdet ligger innen kort avstand til god kollektivdekning i Hardangervegen og Nesttun
sentrum. Det er ikke behov for ytterligere arealer til kollektivtransport som følge av
planforslaget. Det er imidlertid tatt hensyn til gang- og sykkelforbindelser til og fra
kollektivholdeplasser.
8.10.5 Sykkel og gange
Det er regulert inn fortau langs nordsiden av Midtunhaugen med en bredde på 2,5 m.
Se kapittel 5.8.1. Det er lagt vekt på å opprettholde og etablere nye forbindelser til og fra
viktige målpunkt. Eksisterende kobling mot Hardangervegen er regulert inn som gangveg,
f_SGG, uten krav til universell utforming. Det skal ikke gjøres tiltak innenfor f_SGG.
Ettersom planområdet ligger i nærheten til gode sykkelruter, er det lagt vekt på gode gang- og
sykkelforbindelser til og fra planområdet. Det er ikke tilrettelagt for egne sykkelveger/-felt i
planområdet.
Det er utarbeidet et teknisk notat (A/stab) der det blir beskrevet en eventuell ny utforming av
krysset Hardangerveien x Midtunhaugen. Dette for å sikre tryggere skoleveg til Midtun
barneskole.
8.11 Vannforsyning og avløp
Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, som ligger vedlagt planframlegget.
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8.12 Energi og klima
Plankonsulent har vært i dialog med BKK i planprosessen. BKK regner med at de nye
boenhetene som det er planlagt for ikke utløser behov for ny nettstasjon i området, ut ifra
dagens lastsituasjon. BKK regner med at de nye enhetene kan koble seg på eksisterende
nettstasjon på gnr. 43, bnr. 688 like nord for planområdet. BKK gjør likevel oppmerksom på
at dette er forhold som vil kunne endre seg over tid.
Midlertidig anleggsområde er planlagt via tilkomst i øst, og på et areal i den østlige delen av
BKS01. For containere er det behov for et areal omtrentlig på 6 x 7,5 meter (omtrent 45 m²).
8.13 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming er sikret i bestemmelsene, jf. § 2.1. Alle boenheter og
utearealer skal være universelt utformet iht. byggteknisk forskrift. Arealene skal utformes slik
at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig, og det skal
tilrettelegges for en oversiktlig, trafikksikker og enkel fremkommelighet for gående og
syklende. Planforslaget legger til rette for universell tilkomst inn i parkeringsanlegget. Herfra
er det heis opp til leilighetene.
8.14 Risiko og sårbarhet – konsekvenser
Bakgrunn
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold.
ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
Akseptkriterier og metode
Akseptkriteriene definerer hva risiko en er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innen
følgende tema; liv, helse, ytre miljø og materielle verdier. Rettledere fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) og
rapporten GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging Vestlands-prosjektet (SiGVerapporten) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene.
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:

Figur 58: Skjematisk framstilling av metode
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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:
Ubetydelig/
ufarlig

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

KONSEKVENSER

Ingen fravær

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord, vann og luft)

Mindre utslipp,
ikke registrert i
resipient

Mindre alvorlig/
en viss fare

Mindre
personskade
Sykemelding i
noen dager

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade
Noe uønsket
utslipp
Restaureringstid
< 1 år

KONSEKVENSER
Betydelig/
Alvorlig/ farlig
kritisk
Betydelige
Alvorlig
personskader
personskade
0 - 10 personer
alvorlig skadd

Ubetydelig skade

Økonomiske/ materielle
verdier

< 500.000 kr
Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Sannsynli
ghet

K1

En hendelse oftere
enn hvert 20. år

500.000 – 10
mill. kr

> 20 personer
alvorlig skadde

Personer med
sykefravær i
flere uker

1 - 10 personer
døde

> 10 personer
døde

Betydelig
miljøskade

Alvorlig
miljøskade

Betydelig utslipp
Behov for tiltak

Stort utslipp
med behov for
tiltak

Restaureringstid
1 – 3 år

Restaureringstid
3 – 10 år

Betydelige
skader
10 – 100 mill. kr

100 – 500 mill.
kr

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i noen timer

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere døgn

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere måneder.
Andre systemer
rammes
midlertidig

K2

K3

K4

S5
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Svært alvorlig
personskade

10 - 20 personer
alvorlig skadde

Alvorlige skader
Mindre skader

Svært alvorlig/
katastrofalt

Svært alvorlig
miljøskade
Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for
tiltak
Restaureringstid >
10 år
Svært alvorlige
skader
> 500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur og
avhengige
systemer settes
permanent ut av
drift
K5

En hendelse per 20
– 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn 5000
år

S1

Hendelser i røde felt

Hendelser i gule felt

Hendelser i grønne
felt

Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak
gjennomføres, alternativt skal det utføres mer detaljerte ROSanalyser for å avkrefte risikonivået.
ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføres for å redusere
risikoen (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det vil
være naturlig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for
vurderingen av ytterligere risikoreduserende tiltak.
I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere
risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres
når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
Naturbasert sårbarhet
Potensiell risiko for:
Merknad
Nr.
Liv og
Miljø
Økonomi
helse
«Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune» (Norwegian Meterological Institute), www.met.no, VArammeplan (vedlagt planbeskrivelsen)
1
Sterk vind
S4xK2
S4xK1
S4xK2
Midtun ligger i et område som er utsatt
for opptil 35 m/sek ekstremvind. På grunn
av høy beliggenhet i terreng, kan en legge
på 5 m/sek, slik at en bør ta høye på opptil
40 m/sek ekstremvind. En må ta hensyn
til eventuell ekstremvind ved
prosjektering og etablering av boligene.
2
Store nedbørsmengder
S5xK1
S5xK1
S5xK1
Store nedbørsmengder kan forekomme,
men blir ikke sett på som en risiko for
planområdet. Godkjent VA-rammeplan
beskriver hvordan overvann skal
håndteres. Her er også flomveier
beskrevet. Området ligger høyt og fritt, og
i god avstand til eventuelle flomsoner.
3
S4xK1
S4xK1
S4xK1
Store snømengder er sjelden et problem
Store snømengder
på grunn av det milde kystklimaet.
4
Annet
Uønsket
hendelse/forhold
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Flomfare www.nve.no, VA-rammeplan (vedlagt planbeskrivelsen)
5
Flom i elver / bekker
6

Flom i vassdrag/ innsjøer

7

Overvannshåndtering

Nesttunvassdraget går langs med
Hardangervegen. Eventuell flom her vil
ikke påvirke planområdet direkte.
VA-rammeplan viser hvordan
overvannsproblematikk skal håndteres.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

8
Springflod / stormflod
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.miljostatus.no
11
Kvikkleireskred
12
Lausmasseskred
13
Is – og snøskred
14
Steinras, steinsprang
15
Historiske hendelser
16
Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17
Setninger
18
Utglidinger
19
Radon

Ikke aktuelt.

Det er ikke påvist kvikkleire i
planområdet.
Ingen registrert fare.
Ingen registrert fare.
Ingen registrert fare.
Ingen registrert skredhendelser i området.

Ingen kjent fare.
Ingen kjent fare.
Kan forekomme. Det er registrert en
usikker aktsomhetssone i nærheten av
planområdet. Radon håndteres i TEK17.

S3xK3

20
Annet
Plante og dyreliv www.miljøstatus.no
21
Planter
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
22
Dyr
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
23
Fugler
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
24
Annet
Ingen sårbare arter registrert i naturbase
Kulturområde www.miljøstatus.no, kulturminndokumentasjon (vedlagt planbeskrivelsen)
25
Fornminne
Ingen kjente i planområdet.
26
Kulturminne
Ingen kjente i planområdet.
Virksomhetsbasert sårbarhet
Uønsket
Potensiell risiko for:
Merknad
hendelse/forhold
Nr.
Liv og
Miljø
Økonomi
helse
Brann/eksplosjon
27
Brannfare
Planområdet ligger sentralt i Bergen i
forhold til brannstasjon, og ikke i
brannsmitteområde.
28
Eksplosjonsfare
Ingen kjent risiko.
29
Annet
Energitransport
30
Høgspent
Ingen kjent risiko.
31
Lågspent
Ingen kjent risiko.
32
Gass
Ingen kjent risiko.
33
Annet
Forurenset vatn
34
Drikkevasskjelde
Ingen kjent risiko.
35
Sjø, badevatn, fiskevatn,
Ingen kjent risiko.
vassdrag og liknende.
36
Nedbørsfelt
Ingen kjent risiko.
37
Grunnvassnivå
Ingen kjent risiko.
38
Annet
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Forurenset
39
Kjemikalieutslepp
40
Annet
Forurenset - luft
41
Støv/partikler/røyk
42
Støy
43
Lukt
44
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø
45
Fri ferdsel langs sjø
46
Friluftsliv
47
Annet

Nr.

Uønskede
hendelser/forhold

Ingen kjent risiko.

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko.
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Potensiell risiko for:
Liv og
Miljø
Økonomi
helse

Trafikkfare http://www.vegkart.no
48
Trafikkulykker på veg

S4xK3

49

S4xK1

S4xK1

Annet/Skoleveg
S5xK2

S4xK1

S4xK1

Forurensning
50
Støv/partikler

51

Støy

52
Lukt
53
Utslepp/kjemikalier
54
Annet
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegkart.no
55
Veg

S4xK3

56
57
58

S4xK1

S4xK2

Sjø
Luft
Annet

Akseptkriterier:

Side 81 av 82

Merknad

Planforslaget vil gi en mindre økning i
ÅDT. Det vil alltid være en viss fare for
trafikkulykker på vei, men ved
oppgradering av trafikkareal og
gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i
området som planlagt, regner en med at
faren for trafikkulykker reduseres,
sammenlignet med dagens situasjon. Det
er lav fartsgrense i boligområdet.
Etablert gangvegsystem (se vedlagt
trafikkvurdering og ROS-analyse)
benyttes som skoleveg. Denne leder til
lysregulert overgangsfelt.
Ingen kjent risiko, relativt lav
trafikkmengde i området både før og etter
tiltak.
Ingen kjent risiko, relativt lav
trafikkmengde i området både før og etter
tiltak.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Det er registrert flere ulykker på
Hardangervegen, bl.a. i krysset med
Midtunheia inn mot området. De fleste
ulykkene er av eldre dato, og veganlegget
er oppgradert en gang etter 1980. Krysset
Hardangervegen-Midtunheia er nylig
oppgradert bl.a. med fortau i Mitunheia,
og videre inn i Midtunhaugen.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
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Kommentar til ROS-analysen:
Det er ingen hendelser som er registrert i røde felt, det vil si potensielle hendelser som utgjør
uakseptabel risiko.
Der hendelser blir registrert i gule felt skal risikoreduserende tiltak vurderes.
For hendelse nr. 1 og 19, som er sterk vind og radon i byggegrunn, er dette noe som blir
håndtert i TEK17 i forbindelse med prosjektering og etablering av boligene.
For hendelse nr. 48 som er trafikkfare/trafikkulykker på veg, er det registrert en mindre
alvorlig fare for liv og helse. Hendelsen er registrert som gul ettersom kryss med kommunal
veg Midtunhaugen i dag oppleves som mindre trafikksikkert. Det er begrenset med frisikt, og
vegen er smal (rundt 4 meter), uten fortau. Planforslaget forbedrer trafikkforholdene og
trafikksikkerheten i området, ved at krysset med kommunal vei gjøres mer oversiktlig med en
bedret frisikt, samt ved at det anlegges fortau inn i boligfeltet og veien utvides nærme krysset.
Det vil også anlegges fartshumper i tilknytning til ny avkjørsel til boligprosjektet som vist på
vedlagt Utomhusplan.
For hendelse nr. 49 som også er under trafikkfare, tema: annet/skoleveg, er det innhentet
uttalelser fra naboer som bor i området. De opplyser om at etablert gangvegtrase benyttes som
skoleveg i dag. Denne skolevegen er å anse som trygg. Skolevegen leder mot lysregulert
overgangsfelt der hvor Midtunvegen møter Hardangervegen og barna går videre langs
Hardangervegen på fortau og videre inn på gangvegsystemet mot Midtun skole. De fleste
barna vil mest sannsynlig benytte den trygge vegen, og som en del av planforslaget etableres
tiltak for å sikre dette. Det er imidlertid barn som også benytter seg av den korteste vegen som
er vurdert ikke trafikksikker. Det er gjennom planarbeidet utarbeidet et notat der potensiell
løsning og utforming av krysset Hardangerveien x Midtunhaugen beskrives. Dette inkluderer
et nytt lysregulert overgangsfelt som vil kunne gjøre den korte skolevegen tryggere. Endelig
tiltak for å sikre trygg skoleveg er gjerde i sør-østlig del av planområdet for å lede myke
trafikanter vestover ved vegvalg.
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For hendelse nr. 55 som er ulykker på nærliggende veger, er det registrert en mindre alvorlig
fare for liv og helse og for økonomi. Hendelsen er registrert som gul ettersom det er registrert
flere ulykker på Hardangervegen, bl.a. i krysset med Midtunheia inn mot området. De fleste
ulykkene er av eldre dato, og veganlegget er oppgradert en gang etter 1980. Krysset
Hardangervegen-Midtunheia er nylig oppgradert bl.a. med fortau i Midtunheia, og videre inn i
Midtunhaugen. Det anbefales ingen tiltak for hendelse nr. 55, ettersom en antar at
trafikksituasjonen allerede er bedret med vegtiltakene som er gjennomført i senere tid.
8.15 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen kjente konsekvenser.
8.16 Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen kjente konsekvenser.
8.17 Konsekvenser for naboer
Eksisterende boligfelt vil oppleve en fortetting i området, med flere boenheter og mer trafikk,
samt at utsikt-, innsyns- og solforhold kan bli endret.
Trafikk
Ved utbygging av BKS01 vil antall enheter i området øke med 15 stykk (16 nye enheter og én
eksisterende enhet som blir fjernet). Hovedatkomst for økt trafikkmengde vil være inn til
parkeringskjeller ved ny avkjørsel plassert omtrent på midten av veien Midtunhaugen langs
planområdet. Dette vil også være tilkomst til oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy.
Sekundæratkomst til BKS01 (med oppstillingsplass) ligger i sideveien, og det er forventet lite
trafikk her som følge av utbyggingen. Begge tilkomstene til planområdet for fremtidig
beboere og renovasjonskjøretøy vil etableres tett mot naboeiendommen BFS03.
I eksisterende situasjon har Midtunhaugen 64, 66, 68 og 70 en slags felles avkjørsel.
Midtunhaugen 64 og 66 (BFS01-02) har i planforslaget fått en egen avkjørsel direkte til
tilkomstvei i øst. En har gjort dette for å minimere asfalterte/grusede areal. Terrenget er slakt i
området, og en vil kunne få laget en god ny tilkomst til boligene. Midtunhaugen 70 (BFS03)
har i planforslaget avkjørsel via BKS01. Dette er relativt likt som i dagens situasjon. På grunn
av at eiendommen til Midtunhaugen 70 ligger på et høyere nivå, ville det vært vanskelig å få
til en egen avkjørsel for denne eiendommen direkte fra tilkomstveien i øst.
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Hovedatkomst
BKS01

Atkomst
BFS03
Sekundæratkomst
BKS01
Atkomst BFS01-02
Figur 59: Ny trafikk inn i området illustrert med rødt. Eksisterende trafikk i området som blir
noe justert er markert med svart. Eksisterende situasjon er illustrert til høyre.

Figur 60: Ny bebyggelse, sett fra nord. Hovedatkomst til BKS01 og renovasjonsløsning i front
i bildet. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)
Mur
Som følge av terrenginngrepet planforslaget legger opp til vil eksisterende og nyetablert mur
(mur 1 og 2 på illustrasjonsplan) mot nabotomt forhøyes. Dette vil påvirke tryggheten for
ferdsel og bruk av uteområdet til BFS03. Det er derfor nødvendig å etablere tiltak som sikrer
tryggheten for eiendommen. Dette gjøres med etablering av vedlikeholdsfritt gjerde på
minimum 1,2 m over mur etter innspill fra beboerne på eiendommen.
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Utsikt og innsyn
Prosjektet kommer tettest innpå eksisterende boliger mot vest (Midtunhaugen 76 A-I). For å
tilpasse seg bebyggelsen her, er planlagt bebyggelse vridd, delt opp og trukket lengre bort fra
nabogrensen enn opprinnelig planlagt. Dette gir mer avstand og en luftigere bebyggelse mot
eksisterende boliger, og minsker innsyn til eksisterende bebyggelse. Det er avholdt flere
møter med beboere og velforeninger i området, og en har tilpasset bebyggelsen mot
eksisterende bebyggelse.
Bakenforliggende rekkehusbebyggelse (Midtunhaugen 100-112 og 128) har utsikt mot sør og
mot ny bebyggelse. Disse rekkehusene har mønehøyde omtrentlig på kote + 84,0 - 85,5, og er
bebygget i tre etasjer. Boligene har de fleste vinduene i 1. og 2. etasje, samt takterrasse i
3.etasje. Bebyggelsen er trappert. 1. etasje ligger omtrentlig på kote + 74,0 – 75,5, 2. etasje
omtrentlig på kote + 77,0 – 78,5 og 3. etasje omtrentlig på kote + 80,0 – 81,5. Ny bebyggelse
i front har maksimal byggehøyde på kote + 85,0. Det er planlagt for en takform med skrått
tak. Illustrasjonsplan og snitt er retningsgivende for takform og møneretninger, og viser at
taket er planlagt for i hovedsak å ligge på kote + 82,6. Det er variasjon i takform, og på
enkelte punkter er taket planlagt å gå opp til kote + 84,5. Det er stort åpent tun innad i den nye
bebyggelsen som vil sikre utsikt mellom bebyggelsen.
Tidligere planlagt fellesbygg med fellesarealer er tatt ut av planen samt at bygg B er redusert i
vest for å imøtekomme ønske fra planavdelingen om mer lys inn til fellesareal på tunet.

Figur 61: Ny bebyggelse, sett fra vest. Midtunhaugen 76 A-I i front i bildet og Midtunhaugen
100-112 og 128 til venstre i bildet. (Perspektiv utarbeidet av En til En Arkitekter)
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Figur 62: Midtunhaugen 100-112 og 128. (Bilde hentet fra Google).

Figur 63: Snitt B gjennom delfelt BKS01. Midtunhaugen 100-112 og 128 ligger i bakkant.
(Illustrasjon utarbeidet av En til En Arkitekter)
Sol og skygge
Ny bebyggelse vil stort sett gi liten endring i solforholdene på tilgrensende boligtomter.
Vedlagt ligger sol- og skyggeillustrasjoner for 21. mars (vårjevndøgn) kl. 21:00, 15:00 og
18:00, for 20. mai kl. 12:00, 15:00, 18:00 og 20:00, og for 21. juni (sommersolverv) kl. 18:00
og 20:00. De aller fleste illustrasjonene viser ingen negativ endring for eksisterende
bebyggelse. Under er det forklart og illustrert der hvor ny bebyggelse vil gi en endring i solog skyggeforholdene til eksisterende bebyggelse.
Midtunhaugen 70 sin eiendom (gnr.43, bnr. 141) får mer skygge med planforslaget. Under er
det vist eksisterende og fremtidig situasjon ved vårjevndøgn (21.mars) kl. 12, 15 og 18. En ser
at det er særlig kl. 18 eiendommen blir berørt med skygge på rundt halvparten av tomten.
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Figur 64: Sol- og skyggesituasjon før tiltak (over) og etter tiltak (under), 21.juni kl.12, 15 og
18:00. I rød sirkel blir solforholdene dårligere. (Sol- og skyggeillustrasjoner utarbeidet av En
til En Arkitekter)
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21.mars kl. 12 får Midtunhaugen 100-128 noe skygge på sitt fellesareal. Dette er areal som i

hovedsak blir benyttet til trafo og parkeringsplasser.
Figur 65: Sol- og skyggesituasjon før tiltak (til venstre) og etter tiltak (til høyre), ved
vårjevndøgn kl.12:00. I rød sirkel blir solforholdene noe dårligere. (Sol- og
skyggeillustrasjoner utarbeidet av En til En Arkitekter)

21.juni kl. 18 vil Midtunhaugen 50 få noen endringer i sol- og skyggesituasjonen.
I eksisterende situasjon har Midtunhaugen 50 skygge i avkjørselen sin. Skyggen kommer fra
Midtunhaugen 68. Ved utbygging av delfelt BKS01 vil Midtunhaugen 68 fjernes. Ny
bebyggelse vil gi endret skygge for Midtunhaugen 50. En mindre del av uteplass på terrasse
og en del av den sørlige delen av eiendommen vil få skygge.

48

48

50

50

68

Figur 66: Sol- og skyggesituasjon før tiltak (til venstre) og etter tiltak (til høyre), 21.juni
kl.18:00. I rød sirkel blir solforholdene noe dårligere, mens de i gul sirkel blir bedre. (Sol- og
skyggeillustrasjoner utarbeidet av En til En Arkitekter)
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8.18 Interessemotsetninger
Ingen kjente.
8.19 Avveining av virkninger
Planforslaget er iht. krav i KPA 2018. Blant annet oppfylles krav til uteoppholdsarealer,
utnyttelse, høyder, parkering, boligkvalitet, støy, universell utforming m.m. Samtidig har
planlagt bebyggelse fått en arkitektur og utforming som tilpasser seg nabobebyggelsen og
området for øvrig. Uteoppholdsarealene, herunder møteplasser og lekeplasser, skal være av
høy kvalitet.
Prosjektet vil føre til økt trafikk som følge av økt antall boenheter. Etter avtale med sameiene
i området skal det etableres fartshumper i tilkomstvegen Midtunhaugen, for å sikre lav
hastighet og mer trafikksikker kryssing av vegen. Samtidig blir det lagt til rette for attraktive
og tilgjengelige gangforbindelser til sentrale målpunkt, herunder kollektivholdeplasser.
Planen som helhet er vurdert å ha positive konsekvenser for området.
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9 Avsluttende kommentar
Planområdet ligger sentralt til i et allerede etablert boligområde. Det er kort vei til Nesttun
sentrum, skole, barnehager og rekreasjonsområder. Det er omtrent 700 meter å gå til
bybaneholdeplassen på Nesttun. Fortetting og grad av utnytting må alltid vurderes ut ifra den
aktuelle tomten og området den er en del av. En mener at denne tomten tåler den utnyttelsen
som er foreslått. En har i planprosessen utarbeidet byroms- og næranalyse, som har dannet
grunnlaget for bebyggelsen som er planlagt. Bebyggelsen tilpasser seg strøkskvaliteten og tar
hensyn til eksisterende bebyggelse.
Det er lagt opp til gode bokvaliteter i prosjektet. På uteoppholdsarealet sentralt på tunet finner
man lekeareal, møteplasser og areal for gange. Istedenfor en stor tradisjonell lekeplass, vil
elementer for lek være spredd utover tunet. I tillegg til en liten lekeplass, planlegger man at
mindre areal for rekreasjon og samling, her kan det bli fine elementer for beboere i alle aldre.
Disse aktivitetene vil bidra til et levende og pulserende miljø i tunet, hvor naboer kan treffes
og slå av en prat. Uteoppholdsarealet på gatetunet mener man vil bli en svært god kvalitet for
området, som vil gi grobunn for et godt nabolag og god bokvalitet. Uteoppholdsarealet i vest
vil ha en annen kvalitet enn tunet, og man kan bl.a. legge opp til mer beplantning og
vegetasjon. Dette arealet kan utstyres med flere lekeapparat og tilrettelegges godt for barn på
en mer tradisjonell måte. Terrasser på bakkeplan vil skape en ramme mot uteoppholdsarealet.
Mot terrasser på bakkeplan kan man ha en liten buffer (plantekasser, busker el.l.), slik at det
blir en god overgang mellom privat og felles areal. Arealet har gode koblinger mot nord (mot
gangvei til omkringliggende bebyggelse og mot gangvei til skole), og mot resten av
prosjektet.
Prosjektet er planlagt som et fleksibelt prosjekt, der en ser for seg at det kan være mulig å
kjøpe rekkehus med utleieenhet eller kun kjøpe rekkehuset og at leiligheten under utgjør en
egen andel av sameiet. Dette gir mange boligvarianter og ulike muligheter for ulike
kjøpergrupper. Her er det mulig å kjøpe en liten leilighet på ca. 50 m2 med ett soverom, et
ordinært rekkehus, eller en kan kjøpe rekkehus med utleieenhet og eventuelt «vokse» seg inn i
utleieleiligheten etter hvert som familien vokser og ende opp med et større rekkehus over tre
etasjer.
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten i området. Krysset med den kommunale vegen
Midtunhaugen oppgraderes med fortau, bredere kjørebane og frisiktsoner, og den private
adkomstveien inn i boligfeltet oppgraderes med fortau, fartshumper og overgangsfelt med
venteareal.
Plankonsulent har god tro på at reguleringsplanen vil gi gode rammer for et kvalitativt godt
boligområde med en variert boligtype.
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