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Sammendrag
Sweco AS foreslår på vegne av Bergen Vann detaljregulering for et område ved Drotningsvik
i Laksevåg bydel.
Bakgrunnen for planarbeidet er behov for et sekundærrenseanlegg i området Hilleren –
Håkonshella – Alvøen – Drotningsvik. Det planlegges for et renseanlegg i fjell med et mindre
administrasjonsbygg og pumpehus i dagen, og med en avløpsledning fra anlegget til
Danevika.
Viktige tema i planprosessen har vært hensyn til naboer og fremdrift samt forholdet til plan
for nytt Sotrasamband.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi har ingen merknader til planprosessen så langt og vurderer mottatt planmateriale til å ha
tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi slutter oss
til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11, og i henhold til delegert myndighet, sendes
følgende forslag til detaljregulering på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
a.

Detaljregulering, Laksevåg, Gnr. 136, Bnr. 208, Drotningsvik Renseanlegg,
Reguleringsplan, arealplan-ID 70950000
vist på plankart, datert 05.05.2022

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 05.05.2022

2. Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn:
a. Tydelige føringer for arkitektur og estetikk må sikres i bestemmelser.
b.

Utnyttelsesgrad for avløpsanlegg må sikres i bestemmelser.

Postadresse:
Postboks 7700,
5020 BERGEN
Kontoradresse:
Johannes Bruns gate 12,
5008 BERGEN

Telefon: 55566310
E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

c.

Tydelige føringer for revegetering med stedegen vegetasjon, samt øvrig beplantning,
må sikres ytterligere i bestemmelser og utomhusplan.

Med hilsen
Plan- og bygningsetaten

Aslaug Aalen
avdelingsleder

Tarje I. Wanvik
etatsleder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for renseanlegg i fjell med et mindre
administrasjonsbygg, pumpehus, adkomst, parkering, og avløpsledning fra anlegget til
Danevika.

Planområdet – dagens situasjon

Figur 1 - Oversiktskart (til venstre) og ortofoto (til høyre) som viser tiltakets lokalisering og
planavgrensning

Planområdet ligger i etablert boligområde med eneboliger på Janahaugen og langs
Drotningsvikveien. Terrenget er kupert og planområdet er delt i et nedre nivå langs
Drotningsvikvegen og et øvre nivå med kollen Janahaugen. Adkomst til området er via
kommunal veg Drotningsviksveien. Langs Drotningsvikveien, sør i planområdet, ligger to
eneboliger som er forutsatt revet i plan for Sotrasambandet. I enden av veien er dagens
renseanlegg. 200 meter mot nord ligger Rv. 555 som fører videre til brofestet til Sotrabroen i
nordvest. Planområdet grenser til planlagt ny Sotrabro i sør.
Tiltakets lokalisering og løsning med fjellanlegg er valgt ut på bakgrunn av vedlagte
konseptvalgutredning, datert 18.12.2020 hvor fjellanlegg i Drotningsvik ble pekt på som
løsningen med minst negative konsekvenser.
Det ligger i dag en eksisterende kabeltunell tilhørende Statnett/ BKK inni fjellet, i tillegg til
tilkomsttunell for Sotrasambandet (Se figur 2).
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Figur 2 - Illustrasjon av renseanleggets fjellhaller og tunneler, rv. 555 Sotrasambandets tilkomsttunnel og
Statnett/ BKK sin eksisterende kabeltunnell hentet fra planbeskrivelsen.

Overordnede planer og retningslinjer
Området er avsatt til bebyggelse og anlegg sone 4 – øvrig byggesone, og grønnstruktur i
kommuneplanens arealdel (KPA) 2018. I tillegg ligger planområdet innenfor gul støysone
H220_3 og gul sone for luftkvalitet H390_2 fra Sotraveien, som ligger like nord for området.
Anlegg på bakkeplan er i sin helhet omfattet av gjeldende plan for nytt Sotrasamband med
veginfrastruktur og midlertidig bygg- og anleggsområde. Fjellanlegget ligger på vertikalnivå 1
under grunnen, under plan for Boligområde Drotningsvik sør, plan-ID 7090026.
Avløpsledninger ut i Danevika ligger på vertikalnivå 1 under grunnen, under Boligområde
Drotningsvika Sør og plan for Sotrasambandet, plan-ID 62990000.
Bakgrunn for planforslaget
På bakgrunn av krav i utslippstillatelse gitt av Statsforvalteren, datert 2016-10-14 og
Forurensningsloven må avløp fra området Bergen vest gjennomgå sekundærrensing innen
utgangen av 2025. Klarer ikke Bergen å innfri kravet kan dette bli sett som et brudd på
utslippstillatelsen. Området har i dag rensing delvis via private slamavskillere, kommunal
slamavskiller og kommunale ristanlegg.
Det ligger også inne Bergen Vann sine hovedplaner for avløp og vannmiljø 2019 - 2028 at
det skal innføres sekundærrensing av avløpsvannet i Bergen og Arna tettbebyggelser innen
31.12.2025, deriblant for Hilleren – Håkonshella – Alvøen – Drotningsvik.

Hovedinnholdet i planforslaget
Det reguleres for avløpsanlegg (o_AV1, o_AV2) under grunnen, og avløpsnett (o_AVN1) på
sjøbunnen ved Danevika med tilhørende infrastruktur. På grunnen, utenfor fjellanlegget,
reguleres det for offentlig tjenesteyting (o_ T1) for etablering av administrasjonsbygg og
Saksnummer PLAN-2022/20713
Side 4 av 5

pumpehus med tilhørende parkering. Det åpnes for en utnyttingsgrad på 30 % BRA, og
maksimale byggehøyder på 9 og 3 meter for henholdsvis administrasjonsbygg og pumpehus
i felt o_T1. I tillegg reguleres det for naturområder (GN1 og GN2) og kjøre-, gang- og
sykkelvei (o_KV1, o_FO1 og o_GS1) og adkomst til anlegget (o_KV2).
En enebolig med tilhørende garasje forutsettes revet, denne er også forutsatt revet i
forbindelse med realisering av Sotrasambandet.

Figur 3 - Illustrasjon hentet fra planbeskrievlsen som viser fra høyre: Anlegg inni fjell, tunnel som går ut i
dagen hvor administrasjonsbygg og pumpehus ligger langs Drotnnigsvikveien. Videre går ledninger
merket med grønt først i grøft og ut i Danevika.

Anlegget dimensjoneres for 17 000 personekvivalenter, og faller derfor ikke inn under tiltak
som alltid skal konsekvensutredes, jf. Vedlegg I punkt 13 i forskrift om
konsekvensutredninger. Forslaget er også vurdert til å ikke få vesentlige virkninger på miljø
og samfunn, jf. § 8 i forskriften.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.

Planprosess og medvirkning
Det ble avholdt et veiledningsmøte 12.11.2021 hvor det ble lagt særlig vekt på fremdrift og
forholdet til gjennomføringen av ny plan for Sotrasambandet som er kritisk for at arbeidet
med sprengingen av fjellhallen er ferdig før bygge- og anleggsarbeidet for Sotrasambandet
iverksettes.
Det ble varslet oppstart 25.02.2022. Komplett planforslag til behandling ble mottatt
08.05.2022.
Det har vært gjennomført informasjonsmøte med berørte grunneiere, i tillegg til supplerende
enkeltmøter og dialog via epost og telefon. Se planbeskrivelsen for utfyllende informasjon.
Merknader til kunngjøring og varsling av oppstart
Til varsel om oppstart ble det mottatt 3 private merknader og 10 uttalelser fra
høringsinstanser. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema
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datert 08.05.2022. Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende. Hovedtema drøftes
ytterligere under «Vurderinger av planforslagets virkninger».
Utvidet plangrense
I etterkant av varsel om og kunngjøring av oppstart er plangrensen utvidet for å hensynta de
geologiske forekomstene i fjellet, Statnett/BKK sin tunnel under fjellhallen, fremtidig
gangtunnel til ny Sotrabro i sør, samt en mer hensiktsmessig plassering av fjellhallen.
Utvidelsen er redegjort for i forslagsstillers planbeskrivelse kapittel 6. Varsling om utvidelsen
skjer gjennom dette vedtaket om utleggelse til høring og offentlig ettersyn.

Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forholdet til overordnede planer og føringer
Planforslaget er lokalisert i sone 4 KPA2018 og dels grønnstruktur. Foreslått tiltak vurderes å
være innenfor den overordnede arealkategorien bebyggelse og anlegg. Når det gjelder
bestemmelser knyttet til sone 4 vurderes foreslått tiltak til å oppfylle krav til utnyttelse med
mindre bebyggelse i dagen. Foreslått tiltak vurderes å bli lite støyende for omgivelsene da
det planlegges i fjellanlegg, noe som vil gi liten påvirkning på omkringliggende bebyggelse.
For vurdering av grønnstruktur se avsnitt om naturmangfold og friluftsinteresser.
Sotrasambandet
Gjennom dialog med Statens Vegvesen er det blitt avklart som et viktig premiss at
grunnarbeid ikke kommer i konflikt med bygg- og anleggsfasen i Sotrasambandet og
Drotningsvikveien. Forslagsstiller har i dialog med Statens Vegvesen fått aksept for å kunne
gjennomføre grunnarbeid dersom det ferdigstilles med sprenging og fjerning av masser før
31.12.2022. Det har i prosessen vært fokus på at dette innebærer en risiko for forslagsstiller.
PBE har vært tydelig på at alle krav til medvirkning og dokumentasjon må foreligge samt at
det tidligst kan vurderes å søke om dispensasjon til byggesak i etterkant av offentlig ettersyn
og høring av planforslaget. Utfallet av en eventuell dispensasjonssøknad er ikke gitt, og må
ses opp mot innkomne innspill.
Terrenginngrep/ uttak av masser/ rassikring
Foreslått tiltak vil medføre uttak av 50 000 m3 faste masser og 100 000m3 løse masser som
følge av sprenging av fjellhall.
Grunnforhold er beskrevet i planbeskrivelsen, se kapittel 3.15.1, og mulige sikringstiltak i
kapittel 5.15. Krav til sikringstiltak fremgår av bestemmelser § 4.1.3 og vurderes som
ivaretatt. Skredfarekartlegging datert 05.04.22 er vedlagt.
Krav til plan for massehåndtering og deponering fremgår av bestemmelse § 6.2.3, og
håndtering av tiltaksplan for håndtering av masser infisert av fremmedarter etter § 6.2.4.
Til oppstart er det kommet merknader om fare for støy og rystelser som følge av
grunnarbeidet, oppbevaring og knusing av stein i anleggsperioden. Dette er svart ut av
forslagsstiller med rystelseskrav i bestemmelser, § 6.2.5, og utarbeidelse av geologisk
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rapport som setter grenseverdi for vibrasjoner. Det vises også til at masser kjøres bort for
knusing og oppbevaring, og at det før anleggsstart skal foreligge en støyprognose for
anleggsarbeidet, samt en plan for avbøtende tiltak og varsling. Dette er sikret i § 2.6.2.
Bygningsmasse/ estetikk
I tilknytning til fjellanlegget planlegges det et mindre administrasjonsbygg og pumpehus på
henholdsvis 200 m2 og 18 m2 BRA innenfor delfelt o_T1. Formulering og sikring av arkitektur
og estetikk må drøftes videre mot andregangsbehandling. Det blir også nødvendig å sikre
utnyttelsesgrad på avløpsanlegg under terreng i bestemmelser.

Figur 4 - Illustrasjon av foreslått tiltak hentet fra planbeskrivelsen som viser administrasjonsbygg til
venstre, i midten tunnelportal til renseanlegget, deretter tunnelportal til forankringskammer for rv. 555
Sotrasambandet (plan-ID 62990000), og pumpehus lengst til høyre i bildet

Trafikk og parkering
Planforslaget legger opp til en videreføring av intensjoner i plan for Sotrasambandet hvor
gangvei er flyttet til vestsiden av Drotningsvikveien, i tillegg til en oppstramming i veigeometri
med bedre siktforhold, samt ny avkjørsel til fjellhallen, biloppstillingsplass og tilkomst til
renovasjon (se figur 5). Se planbeskrivelsen kap. 8.11 for mer informasjon.
Plan- og bygningsetaten vurderer at trafikksituasjonen ikke blir vesentlig påvirket av tiltaket
da det etableres et fåtall arbeidsplasser og dermed minimalt med trafikkøkning.
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Figur 5 - Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser foreslått situasjon med innkjørsler, biloppstillingsplasser,
renovasjon og plassering av bebyggelse.

Hensynet til myke trafikanter vil være utfordrende å håndtere i anleggsfasen da det er lite
areal og alternative gangveier. Tiltak for myke trafikanter må sikres i plan for anleggsfasen til
byggesak.
Konsekvenser for naboer
Det har vært gjennomført medvirkning med berørte parter gjennom prosessen.
Konsekvenser for naboer er redegjort for i planbeskrivelsen, se kapittel 8.18. Foreslått tiltak
vil ha mindre konsekvenser for naboer tilknyttet drift da det er et underjordisk anlegg som
genererer lite trafikk, men tiltaket vil ha noen konsekvenser tilknyttet anleggsfasen i form av
sprenging, kjøring av masser og øvrig anleggsarbeid. Større deler av boligområdet på
Janahaugen vil kunne få begrensninger på tiltak på eller under grunnen, da de ligger over
ulike anlegg i fjell. De vil være omfattet av foreslåtte sikringssoner på 15 meter rundt
fjellanlegget og tunnel, veganlegget til rv. 555 og hensynssone for eksisterende kabeltunnel.
Sikkerhetssonene er gitt for å sikre uønskede konsekvenser på anleggene. Det er
dokumentasjonskrav for tiltak på eller under grunnen i dette området, jf. § 4 i forslag til
bestemmelser.
Boligene ved Drotningsvikveien vil få et endret nærområde, ved at boliger planlegges revet
og et teknisk anlegg med tilhørende infrastruktur foreslås etablert. Konsekvensene vurderes
som akseptable. Se avsnitt om terrenginngrep/ masseuttak og rasfare, og barn og unges
interesser for ytterligere vurderinger av konsekvenser.
Statnett har spilt inn til oppstart at en avstand på 4 m til kabeltunnel under fjellanlegget er for
lite. Forslagsstiller har hatt møte med Statnett og det er lagt inn en hensynssone H704. Det
er også tilknyttet bestemmelser gjennom bestemmelsesområde #3 hvor det settes krav til
rystelser i forbindelse med sprenging, se § 2.6.5. Det bes om innspill på om hensyn til
kabeltunnelen er tilstrekkelig ivaretatt.
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Barn og unges interesser
Drotningsvikveien er skolevei, og trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsfasen har vært
tema i planprosessen. Det er rettet bekymringer i felles merknad fra naboer knyttet til støy,
rystelser og fremkommelighet som følge av anleggsarbeidet tilknyttet renseanlegget,
arbeidet med Sotrabroen og flere andre omkringliggende tiltak. Plan- og bygningsetaten
vurderer foreslått tiltak til å ha konsekvenser for skolevei i anleggsfasen, og at det må jobbes
videre med kompenserende tiltak i dialog med berørte naboer i forbindelse med plan for
anleggsfasen i forbindelse med byggesak. Trafikkøkningen vurderes ikke å være stor nok til
å gi betydelig utslag på barns sikkerhet. Se avsnitt om trafikk og parkering for mer
informasjon om trafikk.
Barnehage og skolekapasitet er redegjort for i kapittel 3.8, og vurderes som dekkende.
Planforslaget påvirker ikke barnehage og skolekapasitet.
Naturmangfold/ friluftsinteresser
Temaet er redegjort for i kapittel 8.8 i planbeskrivelsen, og vurderes som dekkende.
Planforslaget vurderes til å ikke få betydelige konsekvenser for naturmangfold eller
friluftsinteresser. Revegetering med stedegen vegetasjon, samt beplantning må sikres
ytterligere i bestemmelser og utomhusplan frem mot andregangsbehandling.
Eksisterende sti langs bergveggen sørover er ikke videreført da den leder til faresone for
brotårn og hvor det er forbud mot ferdsel. PBE støtter denne vurderingen.
Kulturminner
De to eneboligene i Drotningsvikveien 160 og 162 er besluttet revet i planen for
Sotrasambandet. Kulturminner er redegjort for i planbeskrivelsen, se kapittel 3.4 for mer
informasjon. Planforslaget vurderes å ikke medføre ytterligere konsekvenser for kulturminner
enn det som er forutsatt i gjeldende plan.
Universell utforming
Temaet er redegjort for i kapittel 3.11 i planbeskrivelsen, og vurderes som dekkende i
henhold til krav i KPA2018 § 15.
Planfremstilling
Planmaterialet har tilfredsstillende kvalitet for å legges ut offentlig ettersyn og sendes på
høring. Det må påregnes oppdatering og kvalitetssikring av planmaterialet før
andregangsbehandling. På grunn av nytt sakssystem har saken fått nytt saksnummer og
plandokumenter må oppdateres med nytt saksnummer PLAN-2022/20713 før innsending til
andregangsbehandling.

Konklusjon
Planforslaget kan anbefales slik det foreligger. Det må påregnes omformuleringer og
suppleringer til bestemmelser frem mot andregangsbehandling.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
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Dette er foreløpige vurderinger. Vår endelige anbefaling vil fremkomme av fagnotatet til
endelig behandling (andregangsbehandling).

Vedlegg:
Plankart datert 05.05.2022
Reguleringsbestemmelser datert 05.05.2022
Planbeskrivelse datert 05.05.2022
Merknadsskjema datert 05.05.2022
Illustrasjonsplan datert 21.04.2022
Snitt og oppriss sist datert 25.04.2022
Fotomontasjer og perspektiv datert 26.04.2022
ROS-analyse datert 20.04.2022
VA-rammeplan datert 06.04.2022
Kulturminnedokumentasjon datert 25.03.2022
Klimagassberegninger datert 20.04.2022
Naturmangfoldsutredning datert 20.04.2022
Skredfarerapport datert 05.04.2022
Konseptvalgutredning datert 18.12.20
Stedsanalyse datert 21.01.2022
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak snr PLAN2022/20713
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