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Sammendrag
Multiconsult fremmer på vegne av WEBU 2 AS planforslag for Naustdalen på Søreide i
Ytrebygda bydel.
Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse med varierende bygningstypologier. Det åpnes
for etablering av 44 boenheter.
Viktige tema i planprosessen har vært forholdet til fylkesveg (fv.) 556 Ytrebygdsvegen og
nabobebyggelsen, bebyggelsesstruktur, og krav til uteoppholdsareal.
Planforslaget er i samsvar med overordnete planer og omfattes ikke av forskrift om
konsekvensutredninger.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til
detaljregulering:
a.

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 747, Søreide Naustdalen, arealplan-ID 65640000,
vist på plankart, sist datert 25.03.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 26.03.2021, med følgende endringer:

c.

f_G strykes fra bestemmelse §§ 3.1.1.2.c og 3.1.1.2.f.

2. Før kunngjøring må reguleringsbestemmelser og plankart rettes i samsvar med bystyrets
vedtak.
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Ulf Sæterdal – fungerende etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Det foreslås å regulere for et rent boligformål med varierende bygningstypologi. Det reguleres
for blokkbebyggelse i feltene BBB1, BBB2 og BBB3, og konsentrert småhusbebyggelse i
feltene BKS1 og BKS2. I tillegg reguleres Ytrebygdsvegen med tilhørende sykkelveg og
fortau samt en privat adkomstveg.
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet er på 14 daa og omfatter i hovedsak én eiendom, gnr. 35 bnr. 747, som i dag er
ubebygd. Eiendommen ligger langs fv. Ytrebygdsvegen og har en sentral beliggenhet like
nord for Søreide sentrum. Ytrebygdsruten, en gjennomgående sykkelrute fra Fjøsanger via
Søreide til Blomsterdalen, går langs fylkesvegen.

Figur 1. og 2. Planområdet

Planområdet omfatter et smalt nord-sørgående daldrag bestående av én markant kolle i nord
og bratt terreng mot nord, vest og øst. I vest grenser planområdet til et etablert
eneboligområde og i nord og øst til blokkbebyggelse.
Overordnede planer og retningslinjer
Områdeplanen for Søreide sentrum (plan 60030000)
I områdeplanen for Søreide (vedtatt i 2011), reguleres eiendommen til bolig/næring, felt B/N1
med krav om detaljplan. Maksimal grad av utnytting for felt B/N1 er satt til %-BRA = 250 %.
Kommuneplanens arealdel (KPA 2018)
Planområdet ligger innenfor byfortettingssonen – sone 2 i KPA 2018. Det er KPA 2018 som
har lagt føringene for planarbeidet hva gjelder parkering og krav til uteoppholdsareal.
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Hovedinnholdet i planforslaget
Det foreslås å regulere for et rent boligformål med en varierende bygningstypologi. Det
legges opp til etablering av 44 boenheter fordelt på syv bygningsvolumer. Typologien
består av leiligheter, tomannsbolig, rekkehus, og såkalte «townhouses/stablede rekkehus».
Sistnevnte defineres som to to-etasjes leiligheter som ligger over hverandre i rekke.

Figur 3. Illustrasjonsplan

- Hus A (felt BBB1): Rekkehus + leilighet i første etasje, 6 enheter
- Hus B (felt BBB2): Stablede rekkehus, i nordøst, 12 enheter
- Hus C (felt BKS1): Rekkehus mot øst, 4 enheter
- Hus D (felt BKS1): Rekkehus mot øst, 4 enheter
- Hus E (felt BBB3): Stablede rekkehus, i sørøst, 14 enheter
- Hus F (felt BKS2): Tomannsbolig/firemannsbolig, 2-4 enheter
Hovedtyngden av bebyggelsen er plassert langs Ytrebygdsvegen. Foreslått grad av utnytting
er på %-BRA = 92,6 %, inkludert parkering og felles uteoppholdsareal. Byggehøydene
varierer fra 6,5 meter til 12,5 meter, noe som tilsvarer 2 til 4 etasjer.
Felles uteoppholdsareal er foreslått på vestsiden av bebyggelsen langs Ytrebygdsvegen.
Adkomst til planområdet er fra fylkesvegen via et kryss i sør. Bilparkering for all bebyggelse
skal løses i parkeringskjeller under feltene BKS1, BBB3 og f_BLK. Innkjøring til
parkeringskjeller, og oppstillingsplass for renovasjonsbil er plassert like ved adkomsten til
planområdet.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
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Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart 07.12.2017. Et komplett planforslag ble sendt inn til 1. gangs
behandling 06.06.2019. Innlevering av planforslaget til 1. gangs behandling overgikk ett årsfristen grunnet krav fra Vann- og avløpsetaten (VA-etaten) om utredning av alternative
spillvannsløsinger. Det ble ikke oppnådd enighet mellom forslagsstiller og VA-etaten om
innholdet i VA-rammeplanen. Av hensyn til fremdrift i planarbeidet tok byplan planforslaget
til behandling, til tross for manglende uttale fra VA-etaten på VA-rammeplanen. I etterkant av
offentlig ettersyn har det blitt avholdt møter med det formål å være omforent om
detaljeringsgraden i VA-rammeplanen. VA-etaten ga sin uttale til VA-rammeplanen den
09.11.2020.
Hovedfokuset gjennom planprosessen har vært forholdet til Ytrebygdsvegen,
bebyggelsesstruktur og forholdet til nabobebyggelsen. Komplett planforslag til 2. gangs
behandling ble mottatt 10.11.2020. Forslagsstiller har justert plangrepet i flere omganger etter
tilbakemeldinger fra byplan og andre høringsparter. Planforslaget som ble lagt ut til høring og
offentlig ettersyn var i hovedsak et omforent forslag.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 17.08.2019. Høringsfristen
var 29.10.2019. Det kom inn 4 private merknader og 8 uttalelser fra høringsinstanser samt en
innsigelse. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert
20.02.2020. Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Bymiljøetaten ber om at utfordringene for adkomstveien o_SKV2 (V5) knyttet til
kurvatur, stigning og sikkerhet for myke trafikanter bearbeides videre.
 Bymiljøetaten er skeptiske til felt BKS2 og 3 som anses å beslaglegge areal som har
best brukskvalitet for uteopphold. Bymiljøetaten anbefaler at disse utbyggingsfeltene
utgår.
 Det pekes på behovet for en snumulighet, enten i form av snuhammer eller innenfor
planområdet.
 Det må reguleres fortau frem til gnr. 35 bnr. 325.
 Barn og unges representant er skeptisk til en utvikling hvor fortetting eventuelt
forringer nærmiljøets potensiale for lek, opphold og ferdsel i grøntområder, uten at
dette erstattes.
 Stier benyttet av barn og unge må opprettholdes.
 Det oppfordres til å gjennomføre en ny barnetråkkregistrering.
 Byantikvaren ber om at «hulen» ikke ødelegges med igjenfylling, og at adkomst til
den sikres. Bakkemurer og den oppmurte veiten bør søkes integrert i tiltaket.
 Sameiet Villblomsten er skeptisk til regulert kryssløsning.
 Det pekes på manglende servicefunksjoner i området, og at etablering av disse må
være en forutsetning for videre utbygging.
 Søreidneset Huseierlag vil ha avklart hva som er allmennhetens tilgang til lekeplasser,
uteoppholdsareal og gangveier innenfor planområdet.
 Ønsker ikke en tilkobling til privat veg via foreslått sti.
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Innsigelse
Statens vegvesen tilrådet daværende Hordaland fylkeskommune å fremme innsigelse da det
ble vurdert at planforslaget åpner for at vegeier påføres betydelige merkostnader ved
framtidig vegvedlikehold. Dette er knyttet til at det ble oppdaget setningsskader på fv.
Ytrebygdsvegen. Hordaland fylkeskommune fremmet til offentlig ettersyn innsigelse, og ba
om at følgende forhold sikres i planforslaget:
- Tilstanden til fylkesvegen må dokumenteres gjennom en geoteknisk vurdering av
vegens konstruksjon og støttemur.
- Planforslaget må sikre at gang- og sykkeltilbudet etableres på en murkonstruksjon.
Forslagsstiller har sikret forannevnte punkt i bestemmelsene. Disse ble oversendt til Statens
vegvesen og Vestland fylkeskommune den 30.12.2019. I sitt brev av 11.02.2020 trekker
Vestland fylkeskommune sin innsigelse.
Endringer etter offentlig ettersyn
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av merknadsskjema datert
20.02.2020. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer
endringene:
 Det er inntatt bestemmelser knyttet til Ytrebygdsvegen for å imøtekomme innsigelsen
til Vestland Fylkeskommune.
 Renovasjonsløsning er endret til en kombinasjonsløsning av nedgravde bunntømte
containere og mobilt avfallssug.
 Det er avsatt areal til renovasjon på plankartet, felt f_BRE.
 Feltet BKS3 er fjernet og felt BKS2 er justert.
 Det reguleres fortau langs o_SKV2 i vest.
 Kollen endrer formål fra f_BUT (uteoppholdsareal) til f_G (grønnstruktur).
 Det sikres gjennom bestemmelser at boligfeltene skal få en universelt utformet tilgang
til lekeplassen gjennom passasjene i bestemmelsesområde #1 – #4.
 Det er tatt inn bestemmelser som sikrer en bedre utforming av skjæringer.
 De to mindre lekeplassene er slått sammen til en større.
 Inngangen til «hulen» sikres bevart.
 Tatt inn krav om antall boliger under 50m2, i henhold til KPA 2018.
Begrenset høring
For å imøtekomme kravene fra VA-etaten er det avsatt areal til en ny kommunal
pumpestasjon i planområdet, innenfor felt BAB. Denne endringen ble sendt på en begrenset
høring til grunneier av gnr/bnr 35/701. Det kom ikke inn noen merknader.
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Figur 4. Plankart til offentlig ettersyn

Figur 5. Revidert plankart

Vurdering av planforslagets virkninger
Nedenfor følger Plan- og bygningsetatens kommentarer til sakens sentrale problemstillinger.
Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forholdet til områdeplan for Søreide sentrum
I områdeplanen for Søreide reguleres eiendommen til bolig/næring, felt B/N1 med krav om
detaljplan. Det tillates oppført bebyggelse med næringsvirksomhet nede og boliger over.
Tomten består av et daldrag med en bratt skråning opp mot Ytrebygdsvegen. Det var derfor
tiltenkt at underetasjen, som vil vende mot terreng best var egnet til næringsbebyggelse. Siden
det i områdeplanen åpnes for begge formål har byplan ingen innvendinger mot å vurdere et
rent boligprosjekt. En forutsetning for etablering av boliger i alle etasjer er at det kan oppnås
gode bokvaliteter i prosjektet.
Ett av hovedformålene i områdeplanen er å fastlegge rammene for utvikling av Søreide som
lokalsenter. Det er ønskelig med en fortetting av områdene rundt Ytrebygdsvegen som på sikt
skal styrke opplevelsen av lokalsenteret Søreide. Det legges derfor vekt på etablering av urban
bygningstypologi på de nærliggende arealene. I planforslaget vises bebyggelse med et
moderne formspråk som i hovedsak henvender seg mot Ytrebygdsvegen. Plangrepet vurderes
å bygge opp under visjonen om et tett og urbant lokalsenter.
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Byggehøyde og utforming
Felt BBB1-3 og BKS1
I områdeplanen settes maksimal byggehøyde til kote +28 med krav om nedtrapping mot sør.
Dette følges opp i planforslaget ved at det foreslås en byggehøyde opp til kote +28 i nord med
nedtrapping til kote +25 og +22 mot sør.
Foreslått blokkbebyggelse i felt BBB1 (bygg A) vil ha en innvirkning på utsiktsforholdet til
leilighetsbygget i nord (Ytrebygdsvegen 9-23). Maksimal byggehøyde for felt BBB1 er satt til
kote +28, og bygget skal oppføres i fire etasjer, men møter Ytrebygdsvegen først i andre
etasje. Av snitt kan det leses at det er nærmere 39 meter mellom blokkbebyggelsen og bygg
A, og det er de nederste etasjene som vil få redusert utsikt mot sør. Feltet er vinklet noe i
forhold til eksisterende leilighetsbygg slik at enkelte siktlinjer mot sør ivaretas.
Det er bygget et leilighetsbygg (Ytrebygdsvegen 30-36) i 2-4 etasjer øst for Ytrebygdsvegen,
rundt 28 meter i luftlinje fra byggene i felt BKS1 (figur 6). Sameiet uttalte, i sin merknad til
offentlig ettersyn, at de var negative til foreliggende planforslag. Det ble angitt tap av utsikt
og reduserte solforhold.

Figur 6. Snitt

Bebyggelsen i foreliggende planforslag kaster ikke nevneverdig med skygge på
leilighetsbygget da det ligger høyere i terrenget. Utsiktsforholdet til det vestvendte
leilighetsbygget blir imidlertid endret.
Byggehøydene på bygg i felt BBB1-3 og BKS1 er i tråd med områdeplanen og anses å være
akseptable hva angår stedtilpasning, fjernvirkning samt hensynet til naboenes sol- og
utsiktsforhold.
Felt BKS2
Bebyggelsen vest i planområdet (felt BKS2, bygg F) har vært endret i flere omganger (figur
7-9), blant annet var det tidligere foreslått inntil 12 rekkehus innenfor feltet. Å etablere såpass
tung bebyggelse her ble ikke anbefalt av hensyn til eksisterende nabobebyggelse, terreng samt
opplevelsen av det interne gårdsrommet.
I planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn ble det åpnet for å etablere tomannsboliger
i inntil to etasjer. Maksimal byggehøyde var satt til kote +16, noe som tilsier en byggehøyde
på 6,5 m.
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Figur 7-9. Tidligere vurderte forslag til bebyggelse

Det ble i vårt fagnotat til 1. gangs behandling vurdert at dette var en forbedring hva angår
tilpasning til eksisterende bebyggelse, men at vi ville avvente høringsinnspill før vi tok
endelig stilling til de foreslåtte byggehøydene og volumene innenfor alle utbyggingsfeltene.
Det kom inn én uttale som omhandlet tomannsboligene. Bymiljøetaten skrev i sin uttalelse at
de var «spørrende til utbyggingsfeltene BKS 2 og 3, som beslaglegger en stor del av det
arealet i dalbunnen som har best brukskvalitet for uteopphold. Bymiljøetaten slutter seg til
fagetatens bekymring for landskapsinngrepene her, samt at det blir svært liten avstand til
nabobebyggelse i vest. Bymiljøetaten anbefaler at disse utbyggingsfeltene utgår».
Byplan støtter Bymiljøetaten sin vurdering om at dette arealet har gode kvaliteter for
uteopphold, og at de foreslåtte volumene bidro til å innsnevre romfølelsen i en allerede trang
dalbunn. I etterkant av offentlig ettersyn har forslagsstiller bearbeidet grepet ved å fjerne ett
volum, og samtidig justert utformingen på gjenstående bygg. Det foreslås nå etablert en
vertikaldelt tomannsbolig eller firemannsbolig. Det er planlagt for privat uteoppholdsareal
både nord og sør for bygget, og felles uteområder i nord, sør og øst. byggene skal sakses slik
det er vist på illustrasjonsplanen, jf. bestemmelse § 3.1.3.3.a.
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Figur 10 og 11. Foreslått bebyggelse

Nabobebyggelsen i vest er, i likhet med bygg F, orientert mot sør. Bygg F vil følgelig ikke ha
en nevneverdig innvirkning på naboenes solforhold, men vil endre utsiktsforholdet deres. Det
vurderes som positivt at bebyggelsen i denne delen av planområdet er redusert, og i større
grad tilpasset terrenget. Byplan anser at naboulempene er innenfor hva man må kunne
forvente i et fortettingsområde.
Sør for felt BKS2 er det avsatt plass til renovasjonsanlegg (BAB).

Figur 12. Felt BAB

Det er i bestemmelsene § 3.1.6.1.e fastsatt at det i felt f_BUT4 skal plantes
vegetasjonsbuffer/vintergrønn hekk i grensen mot felt f_BAB. Dermed sikres det at felt BKS2
blir skjermet fra renovasjonsanlegget.
Byplan vurderer foreslått bebyggelse i felt BKS2 til å få tilfredsstillende bokvaliteter og at
bygget er tilstrekkelig tilpasset til omgivelsene. Bygg F kan derfor aksepteres.

Side 10 av 22

Bergen kommune. Byutvikling Saksnr. 201735144/72

Estetikk og arkitektur
Det anses som positivt at det i planforslaget er rettet fokus på materialitet. I forslag til
bestemmelse § 2.2 er det satt krav om at boligene skal bygges med trekledning, og at synlige
murer i boligområdet skal utføres i naturstein, gabioner eller lignende materiale. Det er også
satt krav om at «boligene skal gis variert utforming og fargebruk for å bryte opp
sammenhengende bebyggelsesstruktur». Daværende Hordaland Fylkeskommune anbefalte i
forbindelse med offentlig ettersyn at grunnlaget for skjønnsmessig vurdering av visuell
kvalitet blir bedre sikret i planforslaget. Forslagsstiller har imøtekommet dette gjennom
bestemmelse § 2.8.1 «ved søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn en arkitektonisk
redegjørelse som redegjør for bygningers plassering og utforming».
Det er i bestemmelsene § 2.2.6 satt krav om at «bygg uten takterrasse skal så langt det er
mulig ha grønne tak med organisk materiale og pollinatorvennlige planter. Det skal tilstrebes
en 50 % andel grønne tak på tak uten takterrasse». Tak dekket av organisk materiale er et
positivt grep i forbindelse med overvannshåndtering samt av hensyn til det biologiske
mangfoldet og estetikk.
De estetiske kvalitetene i prosjektet anses som tilstrekkelig ivaretatt gjennom forslag til
bestemmelser.
Bokvaliteter
Byplan var i forbindelse med 1. gangs behandling skeptisk til bokvalitetene i den nederste
leiligheten i bygg A i felt BBB1. Den østlige delen av leiligheten var vendt mot kortsiden av
bygg B samtidig som leiligheten hadde en lukket fasade i bakkant. Forslagsstiller påpekte at
det er soverommene, og ikke stue/kjøkken som er planlagt mot øst. Det er foretatt en
innskrenking av byggegrensen til bygg B, noe som øker sikt og lysinnslippet til
soverommene.

Figur 13. Bebyggelse til offentlig ettersyn

Figur 14. Revidert forslag

Det er i bestemmelse § 3.1.4.1.c sikret at i nederste og østlige leilighet i felt BBB1 skal
soverom ligge mot øst for å sikre oppholdskvaliteter og dagslys ihht. krav i TEK17 for
stue/kjøkken.
Byplan støtter foreslåtte avbøtende tiltak.
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Uteoppholdsareal
I byfortettingssonen stilles det krav til 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet hvor 50 % skal
utformes som fellesareal og halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn.
Det er i planforslaget satt krav om minst 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet, hvorav minst 10
m2 skal være privat. Det legges dermed opp til rundt 30 m2 felles uteoppholdsareal pr.
boenhet. For 44 boenheter er det krav om 1320 m2 felles uteoppholdsareal hvor 660 m2 skal
ha sol ved 4 timer vårjevndøgn. I planforslaget vil det etableres rundt 2600 m2 felles
uteoppholdsareal med sol kl. 15 vårjevndøgn. Det er også vist at sol ved 4 timer vårjevndøgn
er oppfylt for et større areal enn det som er kravet.
Felles uteoppholdsareal er vist på vestsiden av bebyggelsen langs Ytrebygdsvegen og ligger
således skjermet for vegtrafikkstøy og med gunstige solforhold. Privat areal er tenkt løst på
balkonger, på takterrasser og på bakkeplan.

Figur 15. Uteoppholdsareal vist på plankartet

Feltene f_BUT1-5 er avsatt til formålet felles uteoppholdsareal og det er i bestemmelsene satt
krav om at disse feltene skal gis en parkmessig opparbeiding med sittegrupper og beplantning.
Det reguleres også for en lekeplass, f_BLK. Lekeplassen skal gis universell utforming, og det
skal legges til rette for lek for ulike aldersgrupper. Arealet skal ha en funksjonell form med
sittegrupper, lekeinstallasjoner og beplanting som fremmer lek og læring (eksempelvis
klatretrær, pilhytte, bærbusker og lignende). Det skal være tilstrekkelig fallunderlag under
lekeinstallasjoner/huske, fortrinnsvis med miljøvennlige materialer, jf. bestemmelse § 3.1.7.1.
I vårt fagnotat til 1. gangs behandling påpekte vi at areal uten praktisk brukskvalitet ikke skal
medregnes i arealkravet, eksempelvis areal mellom bygg A og Ytrebygdsvegen i nord og
arealet vest for felt BKS2. Forslagsstiller har i revidert planforslag korrigert illustrasjonene og
beregningene. Forannevnte arealer reguleres til f_BAU (annet uteoppholdsareal), og det er
satt krav om at disse områdene skal beplantes og gis en tiltalende utforming.
Vi anser forslaget med et skjermet og bilfritt gårdsrom som et godt grep. Som det
fremkommer av illustrasjonene, er uteoppholdsarealet i stor grad solrikt og sammenhengende.
Byplan slutter seg til foreslåtte løsning for uteoppholdsarealer.
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Trafikale forhold
I planforslaget legges det opp til justeringer av områdeplanens regulering av Ytrebygdsvegen.
I områdeplan for Søreide sentrum er det satt av vegareal til etablering av dobbeltsidig fortau
og tovegs sykkelfelt på vestsiden. I forbindelse med oppstart av foreliggende planarbeid stilte
Statens vegvesen krav om at det i stedet reguleres sykkelveg på 3,0 meter og fortau på 3,0
meter på vestsiden av Ytrebygdsvegen. Grunnet sykkeltraseen har det vært nødvendig å
utvide vegformålet mot vest. Dette har ført til en parallellforskyvning av Ytrebygdsvegen mot
vest.

Figur 16. Plankart for områdeplan for Søreide Figur 17. Plankart for detaljplan

Fv. Ytrebygdsvegen
Under befaring i forbindelse med nylig vedlikehold på Ytrebygdsvegen oppdaget Statens
vegvesen at fylkesvegen har setningsskader. Fylkesvegens tilstand på strekningen er ikke
kjent i detalj per i dag. Ett av innsigelsespunktene til fylkeskommunen var at det i
planforslaget ikke var sikret at fylkevegens tilstand ble vurdert og utbedret. Forslagsstiller har
i bestemmelsene § 6.1.3 satt krav om at tilstanden til Ytrebygdsvegen skal dokumenteres
gjennom en geoteknisk vurdering av vegens konstruksjon og støttemurer før
igangsettingstillatelse kan gis.
Alle Statens vegvesen sine merknader til offentlig ettersyn er imøtekommet i planforslaget.
Adkomstveg o_SKV2
Eksisterende adkomstveg til planområdet har i dag dårlig standard (figur 18). Vegen har en
bratt stigning på 13-14 %, tverrprofilet har ikke tilstrekkelig bredde og det er ikke etablert
anlegg for gående og syklende.
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Figur 18. Eksisterende adkomstveg, sett fra vest.

Det stilles i områdeplanen krav til en rekke delfelt om utbedring av atkomstveg V5 (o_SKV2)
til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau (o_SF7). Forslagsstiller har, i samråd med
Statens vegvesen jobbet med å sikre en forbedret situasjon på adkomstvegen (o_SKV2) og en
tilfredsstillende kobling mot Ytrebygdsvegen.
Gjennom planforslaget legges det opp til at adkomstvegen utvides noe, krysset mot
Ytrebygdsvegen strammes opp, og etablering av fortau fra kryss og frem til innkjørsel til
planområdet. For å ivareta trafikksikkerheten til alle trafikanter er krysningspunktet for
gående og syklende i krysset tilbaketrukket fem meter.

Figur 19. Regulering av o_SKV2

I planforslaget videreføres det imidlertid flere avvik fra vegnormalen for o_SKV2. Dette
gjelder kravene til horisontalkurve, vertikalkurve og stigning på veg opp mot kryss.
Stigningen vil fortsatt være på rundt 13-14 %, mens kravet er på maksimalt 8 %.
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I sin uttalelse til offentlig ettersyn var Bymiljøetaten negative til foreslåtte løsning. De ba om
at utfordringene for adkomstveien o_SKV2 knyttet til kurvatur, stigning og sikkerhet for
myke trafikanter bearbeides videre, med sikte på at områdereguleringsplanens rekkefølgekrav
om tilstrekkelig teknisk standard imøtekommes.
Foreslått utvidelse av Ytrebygdsvegen med sykkelveg og fortau på vestsiden gjør det
utfordrende å finne tilfredsstillende løsninger for adkomstvegen o_SKV2. Forslagsstiller
anbefaler foreslåtte løsning for å gi en best mulig tilpassing til eksisterende avkjørsler langs
atkomstvegen, samtidig som den løser påkobling på fylkesvegen.
Naboeiendommen i sør har en rekke adkomster som ville blitt berørt av heving av kjørevegen
(figur 20). Det pågår et planarbeid her hvor enkelte adkomster foreslås sanert. Vi anser at
endringen av stigningsforholdet på kjørevegen må vurderes i forbindelse med planarbeidet for
Nordrevågen (plan 60030000). Det er per i dag ikke levert et komplett planforslag til 1. gangs
behandling.

Figur 20. Avkjørsler til naboeiendommen

Det er i foreliggende planarbeid tatt grep for å sikre at fremtidig bebyggelse ikke kommer i
konflikt med en eventuell justering av krysset og vegen o_SKV2. Byggegrensen for felt
BBB3 med tilhørende parkeringskjeller er innskrenket, og formålet annen veggrunn er
utvidet. Vi vurderer dette til å gi mer rom for fremtidig tilpasning av vegformålet, og
aksepterer av den grunn foreslåtte løsning.

Figur 21. Plankart til offentlig ettersyn

Figur 22. Plankart med inntrukket byggegrense
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Myke trafikanter
I samsvar med områdeplanen reguleres det fortau på nord- og sørsiden av planområdet. Det
etableres også gangforbindelser gjennom planområdet.
Bymiljøetaten skrev i sin uttalelse til offentlig ettersyn at det må reguleres fortau forbi
avkjørselen, helt frem til gnr. 35 bnr. 325, og sikres trygg kryssing av avkjørsel for myke
trafikanter.

Figur 23. Plankart for områdeplanen for Søreide sentrum

Det er i områdeplanen regulert fortau forbi eiendommen gnr. 35 bnr. 701. På denne
eiendommen er det i nyere tid etablert en enebolig med tilhørende hageareal, og det er
samtidig oppført en mur innenfor arealet som i områdeplanen er regulert til fortau. I
planforslaget reguleres det fortau frem til denne eiendommen. Dersom det skal anlegges
fortau frem til gnr. 35 bnr. 325 må blant annet muren rives og reetableres lenger inne på
eiendommen. Avkjørselen mellom gnr. 35 bnr. 325 og gnr. 35 bnr. 701 må trolig reguleres på
nytt og i tråd med gjeldende vegnormaler.
Vegen er i dag en blindveg, og både bil- og gangtrafikk fra planområdet vil i hovedsak gå
østover. Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig at fortaustrekket videre vestover
reguleres i forbindelse med fremtidig planarbeid på disse eiendommene.
Det skal gjøres en rekke tiltak som vil forbedre eksisterende situasjon for gående- og syklende
i området. Byplan anser hensynet til myke trafikanter for å være ivaretatt.
Parkering
Bilparkering for all bebyggelse skal løses i parkeringskjeller under feltene BKS1, BBB3 og
f_BLK. I bestemmelsene settes det krav om 0,6 parkeringsplasser for bil per 100 m2 bolig,
noe som tilsier ca. 39 plasser. I områdeplanen henvises det til gjeldende parkeringsnorm,
hvilket er KPA 2018. Innenfor byfortettingssonen er det krav om 0,6-1,2 parkeringsplasser for
bil per 100 m2 bolig.
Byplan var noe spørrende til å åpne for en såpass lav parkeringsdekning utenfor områder med
særlig god kollektivdekning, og hvor det er risiko for «villparkering», og ønsket
tilbakemeldinger fra høringsinstansene. Det kom ikke inn noen merknader eller uttalelser på
temaet. Forslagsstiller argumenterer med at planområdet ligger i sykkelavstand til større
arbeidsplasskonsentrasjoner på Kokstad og andre målpunkt i hverdagslivet. Et minimum av pplasser vil være et effektivt virkemiddel for å redusere transportarbeidet. Vi aksepterer
foreslått parkeringsdekningen da den er i henhold til KPA 2018.
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Det sikres også i bestemmelse § 3.1.1.3.d at alle parkeringsplassene skal legges til rette for
ladbare kjøretøy. I tråd med KPA 2018 skal 10 % av parkeringsplassene for bil være utformet
og reservert for bevegelseshemmede.
Det skal etableres minst 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 bolig. Det legges opp til at
sykkelparkering kan etableres i felles parkeringskjeller, ved inngangspartier og i felles
uteoppholdsareal (f_BUT og f_BAU). Det skal også etableres felles sykkelverksted i
planområdet (§ 3.1.1.3.f), noe som anses som et positivt grep for å stimulere til økt
sykkelbruk.
Rekkefølgekrav
I områdeplanen er det knyttet rekkefølgekrav til feltet B/N1. Tiltakene skal være gjennomført
eller sikret gjennomført. Det stilles krav om følgende:
- Utbedring av atkomstveg V5 (o_SKV2) til tilstrekkelig teknisk standard inkludert
fortau (o_SF7).
- Opparbeide fortau langs V4 (o_SF6 i nord).
- Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1
2. Dette er rekkefølgekrav om tiltak utenfor foreliggende forslag sitt planområde.
I planforslaget stilles det krav om følgende offentlige tiltak:
- Sykkelveg med fortau langs Ytrebygdsvegen skal opparbeides.
- Vegen o_SKV2 med kryss mot Ytrebygdsvegen skal opparbeides i henhold til
regulering.
- Vegen o_SKV3 med kryss mot Ytrebygdsvegen skal justeres.
- Fortau o_SF6, o_SF7 og o_SF8 skal opparbeides.
- Tilstanden til Ytrebygdsvegen skal dokumenteres gjennom en geoteknisk vurdering.
Det stilles flere rekkefølgekrav til planforslaget enn det som gjelder for felt B/N1 i
områdeplanen. Feltet har eksempelvis ikke krav om at det skal etableres sykkelveg med fortau
langs Ytrebygdsvegen, dette kom inn som et krav fra Statens vegvesen. Utbedring av vegen
o_SKV2 kunne etter områdeplanen løses ved å inngå en utbyggingsavtale da kravet gjelder
flere felt innenfor områdeplanen med krav om detaljplan. Kostnadene ville da bli fordelt på
flere. Forslagsstiller har imidlertid lagt opp til å selv påta seg opparbeidelsen. Selv om vegen
ikke utbedres til standarden i vegnormalen anses de planlagte tiltakene som en klar forbedring
av eksisterende situasjon hva angår myke trafikanters sikkerhet.
Bymiljøetaten er negative til at kravet om sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig
del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2 er tatt ut av planforslaget. Byplan begrunner det i en
konkret forholdsmessighetsvurdering av rekkefølgekravene i planforslaget. Etablering av
sykkelvegen langs Ytrebygdsvegen anses som et omfattende og fordyrende tiltak. Samtidig
gjøres det flere grep som vil bidra positivt til nærmiljøet og forbedre situasjonene for gående
og syklende. Vi aksepterer derfor foreslåtte rekkefølgekrav.
Renovasjon
I planforslag til offentlig ettersyn var det lagt opp til at renovasjon skulle løses innenfor
formålet annet uteoppholdsareal helt sør i planområdet. Valgte renovasjonsløsning bestod av
nedgravde bunntømte containere. I sin uttalelse til RTP pekte BIR på en rekke mangler. Det
var blant annet poengtert at gåavstand fra boenhetens inngangsdør til renovasjonsanlegget
maksimalt kan være 100 m, jf. TEK 17. Grunnet planområdets langstrakte utforming ville
boligene i nord få en gåavstand på nærmere 200 meter. BIR var også skeptisk til skisserte
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ryggeoperasjon inn mot oppstillingsplass på grunn av bratt helling og blindsoneproblematikk.
Tilkomstegen oppfylte heller ikke stigningskravene på maksimalt 10 %.
Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn bearbeidet renovasjonsløsningen. Det er i
revidert plankart satt av et areal til renovasjonsformål ved innkjøringen til planområdet i sør
(felt BAB). Det planlegges en kombinasjonsløsning av nedgravde bunntømte containere og
mobilt avfallssug. Dette innebærer at restavfall og matavfall får nedkast midt i planområdet
og blir sugd bort til oppstillingsplassen ved tømming, mens plast, papir/papp/drikkekartong
og glass/metallemballasje skal ha bunntømte containere ved oppstillingsplassen. Verken BIR,
forslagsstiller eller byplan ønsker at renovasjon skal løses lenger inne i planområdet for å
korte ned gåavstanden til nedkastet. BIR har uttalt at de kan akseptere foreslått løsning.
Byplan støtter dette da mat- og restavfall, som kastes oftest, vil være innenfor 100 meter
avstand for alle boligene.
Tilkomst for renovasjonsbil er også bearbeidet slik at det ikke lenger er nødvendig med
rygging inn i planområdet fra offentlig veg. Det legges nå opp til at lastebilen kjører inn med
fronten mot garasjeporten, foretar en rygging bak avfallssuget så langt man trenger for å klare
svingen frem igjen. Etter ryggingen kjører lastebilen frem langs kanten og stiller seg opp for
tømming.

Figur 24 og 25. Oppstilling- og manøvreringsareal

Som tidligere drøftet er det utfordrende å forbedre stigningsforholdet på adkomstvegen
o_SKV2. Konsekvensen er at renovasjonsbil ikke kan foreta tømming de dagene det er glatt
føre. Dette er løst ved å ha god reservekapasitet i anlegget, slik at avfall kan hentes når
kjøreforholdene er akseptable. Verken BIR eller byplan har innvendinger mot foreslått
løsning.
Vann og avløp
Planforslaget ble sendt på høring uten en uttalelse fra VA-etaten på VA-rammeplanen,
grunnet uenighet mellom forslagsstiller og VA-etaten om innholdet. Det har i etterkant vært
avholdt møter, og det har vært en lengre dialog om løsninger.
I henhold til krav fra VA-etaten er det vurdert to traséalternativer for ny VA-ledning, gjennom
byggeområdet og langs Ytrebygdsvegen. For spillvann legges det i planforslaget til rette for
ny kommunal pumpestasjon i sørdelen av planområdet. Her er det avsatt areal for lastebil med
snumulighet, samt tilkomst for personbil helt inntil pumpehus, etter krav fra VA-etaten.
Gjennom bestemmelse § 2.4.2 settes det krav om at det fortrinnsvis skal etableres åpne
overvannsløsninger i hele eller deler av strekningen gjennom felles uteoppholdsareal. Det er
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på illustrasjonsplanen vist en kanal langsmed gangvegen gjennom planområdet. I VArammeplanen skrives det at kanalen er ansett som et godt alternativ, men må
utredes nærmere i detaljprosjektering.
Byplan har ingen merknader til foreslåtte VA-løsninger.
Støy
I KPA 2018 omfattes de ytterste delene av planområdet av gul sone for vegstøy. Det er
utarbeidet en støyanalyse av Multiconsult. Av rapporten fremkommer det
at bebyggelsen langs Ytrebygdsvegen i stor grad er støyutsatt, men at tilfredsstillende
støyverdier kan oppnås gjennom avbøtende tiltak. Alle boenhetene i byggene B-G vil få minst
én stille side, mens bygg A må skjermes med støyskjerm. I bestemmelsene § 3.1.4.1.e åpnes
det for å etablere en støyskjerm i hele byggets høyde. Det sikres i bestemmelsene at
støyskjermen skal utformes som en del av bygget og ha god arkitektonisk kvalitet.
Byplan anser det som positivt at bebyggelsen i stor grad blir brukt som støybarriere for
uteoppholdsarealet i vest, og at bruken av støyskjermer holdes til et minimum.
Barns interesser, naturmangfold og grønnstruktur
Det er i gjennomført barnetråkkregistrering for Søreide skole fra 2008 markert lek og opphold
i den nordlige delen av planområdet. I KPA 2018 § 13 stilles det krav om at ved eventuell
omdisponering av arealer som er viktige eller egnet for barns lek, skal arealene erstattes med
nye eller tilsvarende kvaliteter.

Figur 26. Barnetråkkregistrering

Skogholtet i nord blir i stor grad omdisponert til bebyggelse (felt BBB1). Barn og unges
representant i plan- og byggesaker uttalte til offentlig ettersyn at det er uheldig med en
utvikling hvor fortetting eventuelt forringer nærmiljøets potensiale for lek, opphold og ferdsel
i grøntområder. Det var også etterlyst en oppdatert barnetråkkregistrering. Byplan har vurdert
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at kunnskapsgrunnlaget knyttet til barns bruk av området er tilstrekkelig slik det foreligger. Vi
har derfor ikke krevd en ny kartlegging.
Forslagsstiller angir at regulert lekeareal samt ivaretakelse av eksisterende kolle regulert som
grønnstruktur vil fungere som et fullverdig erstatningsareal for areal registrert brukt til lek i
barnetråkkregistrering. Det vises til at lekeplasser er en mangelvare i nærområdet, og at det
legges til rette for bedre forbindelser gjennom området.
Byplan anser det som positivt at kollen til en viss grad blir bevart. Det har imidlertid gjennom
planprosessen vært flere diskusjoner om hvordan prosjektet skal forholde seg til eksisterende
kolle, deriblant hvordan den skal reguleres.

Figur 27. Kolle

I vårt fagnotat til 1. gangs behandling ble det påpekt at vi ikke kan anbefale at kollen
reguleres til et formål som kan ekskludere allmenn bruk. Forslagsstiller ble bedt om å endre
formålet fra f_BUT (uteoppholdsareal) til grønnstruktur, og at kollen ikke kunne medregnes i
beregningen av felles uteoppholdsareal. I revidert planforslag er kollen regulert til felt f_G
(grønnstruktur).
Forslagsstiller viser at det er mulig å oppfylle kravet til felles uteoppholdsareal uten å
medregne felt f_G. Gjennom bestemmelsene åpnes det likevel for at felles uteoppholdsareal
blant annet kan løses innenfor felt f_G. Byplan foreslår derfor å stryke felt f_G i bestemmelse
§ 3.1.1.2.c «felles uteoppholdsareal kan løses i f_BUT1-5, f_BLK, f_SGG1-3, BKS1-2, BBB13 og f_G», og i bestemmelse § 3.1.1.2.f om kvalitetskrav til uteoppholdsareal.
Byplan vurderer at hensynet til barn og unge er tilstrekkelig ivaretatt gjennom foreslått
opparbeidelse av lekeplass og de øvrige felles uteoppholdsarealene, bevaring av kolle, samt
etablering av fortau og sykkelveg.
Tiltakene som følger av planforslaget, vurderes til ikke å være i konflikt med de interessene
naturmangfoldloven er ment å ivareta.
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Skole- og barnehagekapasitet
Planområdet ligger innenfor opptaksområdet for Søreide barneskole og Rå
ungdomsskole. Søreide skole forventes å være godt utnyttet i årene fremover, men skolen
forventes å kunne håndtere det elevtallet som er prognostisert videre fremover, jf. forslag til
skolebruksplan 2021-2030. Elevtallsprognosene viser at det kan forventes noen utfordringer
med kapasiteten på Rå de neste årene, med en topp i elevtallet i 2023 som skolen kan ha
utfordringer med å håndtere.
Arbeidet med å regulere for en ny ungdomsskole er startet opp. Lokaliseringen blir sør for
dette planområdet og innenfor gangavstand.
Generelt er det god barnehagekapasitet i Ytrebygds bydel. Det er inntatt i bestemmelsene at
barnehagedekning i bydelen skal dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak.
Universell utforming
Det skal etableres adkomst til bebyggelsen fra fortauet langs Ytrebygdsvegen. Vi påpekte i
vårt fagnotat til 1. gangs behandling at beboere i bygg A lengst nord i planområdet som ikke
kan benytte seg av trappesnarveger til lekeplassen, må gå nærmere 350 meter på fortauet for å
nå målpunktet. Dette er uheldig da det i prosjektet rettes et stort fokus på barnefamilier, som
ofte vektlegger en enkel tilkomst til uteoppholdsareal.
I revidert planforslag settes det i bestemmelsene krav om at det skal opparbeides en universelt
utformet tilgang fra boligfeltene til f_BLK gjennom en av passasjene i bestemmelsesområde
#1 – #4. Dette kan løses med heis.
Vi kommenterte også at gangvegen gjennom planområdet på illustrasjonsplanen ble vist med
en signing på 1:8, noe som er brattere enn anbefalt stigning på 1:15. I revidert forslag er
stigningen vist som maksimum 1:15 og det er i bestemmelsene siket at gangvegene f_SGG1-3
skal være trinnfri.
Konklusjon
Vi slutter oss til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget. Forslaget til
detaljregulering vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt.
Etter vår vurdering må imidlertid planforslaget endres på følgende punkter for å være
tilfredsstillende:
- f_G strykes fra bestemmelse §§ 3.1.1.2.c og 3.1.1.2.f.
Forslaget til detaljregulering anbefales vedtatt med denne endringen.
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