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Sammendrag og nøkkelopplysninger

1.1 Sammendrag
Planområdet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel 2018 er avsatt til byfortettingssone.
I tidligere kommuneplan fra 2010 var området avsatt til sentrumsformål. I områdeplan for Søreide
sentrum er arealet regulert til kombinert bolig/næring B/N1, veg og fortau. Planområdet grenser til
Fv. 556 Ytrebygdsvegen i øst, småhusbebyggelse i vest, blokkbebyggelse og kommunal veg
Søreidneset i nord samt marina og privat veg (regulert til offentlig) i sør.
Planforslaget legger til rette for konsentrert og familievennlig boligbebyggelse med totalt 44
boenheter i nærheten av en kollektivakse. Bebyggelsen med tilhørende leke- og uteoppholdsareal
varierer mellom arealformål konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Boenhetene
fordeles på 26 «townhouse» (stablede rekkehus), 2 leiligheter, 12 rekkehus og en tomannsbolig eller
firemannsbolig med henholdsvis to eller fire boenheter. All parkering er forutsatt i
parkeringskjeller, og sentralt i området vil det være gode, solfylte felles- og private
uteoppholdsareal.
Langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen er det foreslått regulert separat sykkelveg med fortau iht. til Statens
vegvesens vegnormal.
1.2

Nøkkelopplysninger

Tabell 1-1: Nøkkelinformasjon om planforslaget
Bydel:
Ytrebygda

Gårds- og bruksnummer:

Gnr. 35, Bnr. 747, mfl.

Plankonsulent:

Multiconsult Norge AS i
samarbeid med TAG arkitekter

Gårdsnavn/adresse:

Søreide Naustdalen

Forslagsstiller:

Webu 2 as

Sentrale grunneiere:

Webu AS og Hordaland Fylkeskommune

Planens hovedformål:

Boligformål

Planområdets størrelse:

Ca. 14 dekar

Grad av utnytting:

8000m2 /92,6 %BRA

Nytt bruksareal / Antall nye
boenheter:

BRA total 8000 m2 (inkludert
kjeller) /44 enheter

Varsel om innsigelse:

Ja

Konsekvensutredningsplikt:

Nei

Kunngjort oppstart:

09.12.2017

Offentlig ettersyn:

17.08.2019–29.10.2019

Problemstillinger:

Støy, byggehøyder, forhold til naboer
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Bakgrunn

2.1 Bakgrunn for planarbeidet
Forslagstiller Webu 2 as ønsker å bygge familieboliger med fokus på fellesfunksjoner i
planområdet.
Planområdet på Søreide ligger i byfortettingssone i nylig vedtatt kommuneplanens arealdel (2018).
Området lå også inne som sentrumsområde S25 i tidligere kommuneplan fra 2010. I områdeplan for
Søreide ligger planområdet innenfor areal regulert til bolig og næring. Det planlagte tiltaket er
dermed i tråd med den styrende arealpolitikken i Bergen kommune med utbygging i
sentrumsområde med kollektivdekning. Intensjonen med planarbeidet er videre i tråd med
målsetning for byfortettingssoner; (relativt) høy tetthet, trygge utearealer og bymessige
familievennlige boliger. Det er flere igangsatte og ferdigstilte byggeprosjekter i nærheten av
planområdet og det er kort gangavstand til skole og andre servicefunksjoner på Søreide. Det er god
kollektivdekning i retning Bergen og Lagunen, i tillegg til at gang- og sykkelvegtilbudet i området
er i stadig forbedring. Blant annet inngår sykkelveg med fortau langs deler av Ytrebygdsvegen som
del av dette planarbeidet.
Planområdet ligger også i sykkelavstand til den store arbeidsplasskonsentrasjonen på Kokstad.
Forholdene ligger dermed godt til rette for bruk av kollektiv, gange og sykkel til aktiviteter i
hverdagslivet.
I områdeplan for Søreide er det stilt krav om detaljreguleringsplan for feltet (B/N1) planområdet
ligger innenfor. Det har tidligere vært startet planarbeid på eiendommen, og siste detaljplanarbeid
ble avsluttet uten politisk vedtak, blant annet på grunn av krav til infrastruktur. Den gjeldende
områdeplanen viser ikke et tilstrekkelig tverrsnitt for kjøreveg pluss sykkelveg med fortau. Løsning
langs Ytrebygdsvegen som ble påbegynt skissert i forrige planprosess er vist i figur 2-1 og vil gi
noe økt bredde fra regulert vegareal i områdeplanen.

Figur 2-1: Skisse normalprofil Ytrebygdsvegen fra tidligere runde planprosess, totalt tverrsnitt 14,5 meter. Ill: Haugen VVA
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2.2 Hensikten med planforslaget
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligmiljø med gode familieboliger.
Løsninger som legger til rette for fellesskap, urban opplevelse og bærekraft er viktig i arbeidet med
planforslaget.
Det planlegges for 44 boligenheter med tilhørende uteareal, teknisk infrastruktur og felleslokaler.
Sykkelveg med fortau langs deler av Fv. 556 Ytrebygdsvegen vil også inngå i planarbeidet.

Figur 2-2 Sentral del av planområdet sett fra sør. Felleslokaler og sykkelparkering under lekeplass. Ill: 3D estate
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Planområdet – dagens situasjon

3.1 Beliggenhet og avgrensning
Planområdet på Søreide i Ytrebygda bydel utgjør ca. 14 daa og ligger ca. 11 km sørvest for Bergen
sentrum. Det ligger i opptaksområdet for Søreide barneskole og Rå ungdomsskole. Langs
Ytrebygdsvegen er det et par hundre meter sørøst til Søreide sentrum med butikk, barnehage og
legesenter. Fanatorget er bydelssenter ca. 3 km sørøst for planområdet med butikker og
tjenestetilbud. Nærmeste storsenter er Oasen ca. 5 km unna og dernest Lagunen ca. 7 km unna. I
tillegg ligger Flesland flyplass ca. 6 km unna og flere store arbeidsplasskonsentrasjoner i
sykkelavstand på Kokstad-/Birkelandområdet.
Nærmeste matbutikk ligger i Søreide sentrum, der det også pågår flere nybyggprosjekt. Det ligger
også ytterligere to matbutikker ved Dolvikkrysset. Søreidtunet bo- og omsorgssenter ligger i
Søreide sentrum, sammen med Søreidtunet barnehage.

Figur 3-1 Målpunkt i nærområdet. De fleste i akseptabel sykkelavstand, særlig med el-sykkel. Ill: Multiconsult Norge AS
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Planområdet følger i utgangspunktet
eiendomsgrensene til gnr/bnr 35/747. Men deler
av eiendommene 35/6, 35/233, 35/383 og 35/571
er inkludert i planområdet for sikre tilstrekkelig
areal til gjennomføring samt frisiktsoner. Mot
vest er plangrensen lagt i eiendomsgrensen.
Deler av Fv. 556 Ytrebygdsvegen er inkludert
etter krav fra Bergen kommune om å inkludere
gang- og sykkelveg i planforslaget. Ved oppstart
var planområdet ca. 15 daa.
3.2
Arealbruk
Tilstøtende arealbruk er:
- I vest; boligområde, i hovedsak regulert i plan
30950003 Ytrebygda. gnr 35 bnr 6. Søreide.
- I sør; naust, næring, forretning/kontor/industri i
plan 60030000 Ytrebygda. gnr 35 bnr 2. 6. 7. 65.
278. 688 mfl. Søreide sentrum. Det er også
startet opp detaljregulering jf. kap. 5.3.2
- I vest; vegformål (Ytrebygdsvegen),
blokkbebyggelse og skole i ovennevnte
områdeplan.
- I nord; blokk (bolig, næring og tjenesteyting) i
ovennevnte områdeplan.

Figur 3-2 Planområde oppstart. Ill: Multiconsult Norge AS

Figur 3-3 Planområdet Naustdalen sett fra industribygg i sør. Utklipp fra kommunekart.com
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Privatrettslige bindinger
Gnr. 35, bnr. 171 oppgir i uttale til planoppstart å ha tinglyst rett til å legge vann- og
kloakkledninger over planområdet. Denne rettigheten skal ivaretas.
Utbedring av sykkelveg med fortau langs Fv. 556 berører grunneiere nord og sør for planområdet.
3.3 Stedets karakter og landskap
Topografi/landskapstrekk
Planområdet ligger hovedsakelig innenfor landskapstype åslandskap og skogsåser verdisatt til
middels verdi, men en liten del i sør ligger i grensen mot småfjord og storsundlandskap verdisatt til
vanlig forekommende landskap.

Figur 3-4 Utklipp Landskapstyper. Åslandskap- og skogsåser mørk oransje, småfjord- og storsundlandskap lys oransje. Kilde:
Hordaland fylkeskommune

Planområdet ligg sørvestvendt. Terrenget på tomten ligger lavere enn Fv. 556 Ytrebygdsvegen og
området er lettest tilgjengelig fra sørsiden av planområdet mot havnen eller fra nordsiden ved den
kommunale vegen Søreidneset. Eneboligområdet i vest ligger omtrent på høyde med Fv. 556
Ytrebygdsvegen, men sammen med bebyggelsen og Søreide skole i øst rammer det inn
planområdet. I dette landskapsbildet fremstår planområdet som en liten dal i terrenget. I nordøst der
Søreide skole ligger, danner terrenget en kolle og er en viktig silhuett i rommet.
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Figur 3-6 Topografi i planområdet. Ill: TAG arkitekter
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Eksisterende bebyggelse
Vest for planområdet ligger det et etablert eneboligområde. I sør mot Dolviken ligger et
næringsområde med båtforretning, og andre servicebutikker. I Dolviken er det også etablert
småbåtkai. Mot nord er det nylig etablert et større boligkompleks med næringsaktivitet. I øst er et
boligbygg med 2-4 etasjer under bygging – «Villblomsten». Mellom de to boligprosjektene, i
nordøst, ligger Søreidhallen og Søreide skole.

Figur 3-7: Tilstøtende typologi til planområdet. Ill: TAG arkitekter
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Figur 3-9 Den høyereliggende bebyggelsen i vest.
Multiconsult Norge AS

Figur 3-10 Søreide skole i øst. Multiconsult Norge AS

Figur 3-11 Fv. 556 Ytrebygdsvegen sett fra nord.
Multiconsult Norge AS

Figur 3-13 Avkjørsel mot planområdet i sør. Foto:
Multiconsult Norge AS

Figur 3-12 Planområdet sett mot sør. Foto: Multiconsult Norge
AS
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Solforhold
Vedlegget «Stedsanalyse/Skisseprosjekt» viser dagens og framtidig situasjon med ny bebyggelse.
Områdeplanen for Søreide viser at planområdet har rimelig gode solforhold, jf. under som viser
solforholdene kl. 12.00 15. januar. Den høyereliggende vegen og kollen på østsiden av Fv. 556
Ytrebygdsvegen er medvirkende til skyggelegging av eiendommen i dag.

Figur 3-14 Sol/skyggeillustrasjon. Eiendommen markert med blått. Utklipp fra planbeskrivelse områdeplan Ytrebygda gnr. 35 bnr 2,
6, 7, 65, 278, 688 m.fl., Søreide sentrum.
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det foreligger kulturminnegrunnlag for området i forbindelse med reguleringsplan for Søreide
sentrum 2009 utarbeidet av Byantikvaren (jfr. planID 60030000 Søreide Sentrum). Det er i tillegg
utført arkeologisk registrering av Hordaland fylkeskommune, Rapport 24 fra 2010. Det foreligger
endelig uttalelse i forhold til kulturminner og dispensasjon fra kulturminneloven fra Riksantikvaren
datert 28.10.2011 for Søreide Sentrum planen. Det er ikke registrert automatisk fredete
kulturminner innenfor planområdet.
Under befaring 26.04.18 ble det funnet rester av bakkemurer og en fint oppmurt bekk/veit. Dette er
vanlig forekommende kulturminner i jordbrukslandskapet på Søreide og også framhevet i
kulturminnegrunnlaget til Byantikvaren fra 2009. I tillegg er den omtalte «hulen» et krigsminne /
bunker / utsprengning / ammunisjonslager(?) fra andre verdenskrig. På Figur 10, i den arkeologiske
rapporten fra Hordaland fylkeskommune er krigsminnet kartfestet på s. 12 og kommentert på s. 7 i
rapporten: «Ein bunker/fjellhole er sprengt inn i berget under RV 556 og ligg i austre kant om lag
midtvegs inne i område 3». Kulturminnet er ikke videre omtalt av Hordaland fylkeskommune eller i
rapporten til Byantikvaren fra 2009.
På eldre foto kan det se ut som om Ytrebygdsvegen tidligere gikk ned i dalsøkket i Naustdalen og
ikke der vegen er lagt i dag. Dette gir da mening i forhold til at krigsminnet kan ha fungert som
bunker/kontrollpost/ammunisjonslager under andre verdenskrig. Se vedlagt notat 10200223-01PLAN-kulturNOT-001 for mer.

Figur 3-15. Bilde fra 1951. Vegen som gikk nede i Naustdalen kan ses tydelig i nord, men som et «avtrykk» sør-vest for dagens
Ytrebygdsvegen. Kan være den eldre vegen som ble benyttet under andre verdenskrig. Kilde: Norkart
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3.5 Landbruk
Planområdet er en del av et tidligere beiteområde, og består av uproduktiv skog og fulldyrka jord
ifølge arealressurskartet (AR5) til NIBIO, men bærer preg av gjengroing og framstår som et
restareal. Se eget notat for naturmangfoldvurdering for utdyping av temaet (10200223-01-notnml2).

Figur 3-16 Utklipp fra AR5, Arealbruk. Kilde: NIBIO

3.6 Naturverdier
Planområdets vestre del er preget av gjengroing der spesielt oppslag og yngre seljer dominerer. Det
er også en del planta grantrær og innslag av ask, hassel, platanlønn, furu og bjørk. Feltsjiktet
domineres stort sett av graminider (gressliknende arter) og vendelrot, men det er også et parti med
arter som blåbærlyng og bjørnekam lengst nordvest. Det er observert parslirekne og bulkemispel
lengst nord i/rett utenfor planområdet. Begge artene er i kategorien svært høy risiko (SE) i
fremmedartliste av 2018. Parkslirekne krever tiltak i forbindelse med massehåndtering. Se eget
notat for naturmangfoldvurdering for utdyping av temaet (10200223-01-not-nml2).
3.7 Rekreasjonsverdi- og bruk
Planområdet er gjennom Bymiljøetatens friluftskartlegging fra 2016 registrert som en grønnkorridor
i naturbase. Området er ikke verdisatt som et friluftsområde pga. av ukjent bruk og registrering er
basert på barnetråkkregistrering, 2008 (se kap. 3.9) og sti som framgår av grunnkart. Det er i
registrering opplyst om at området brukes til aking. Området rundt Søreide skole er registrert som
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svært viktig friluftsområde med stor bruksfrekvens og ganske spesiell funksjon. Lekeområder på
Søreidnest (nordvest for planområdet) er ikke verdisatte friluftsområder grunnet ukjent bruk.

Figur 3-17. Planområdet, Olavsmarken, er del av område registrert av Bymiljøetaten i 2016. Er ikke verdisatt pga. ukjent bruk.
Grøntområde (brunt felt i figur) ved Søreide skole er registrert som svært viktig friluftsområde. Kilde: https://kart.naturbase.no/

3.8 Skole og barnehage
Naustdal Søreide ligger sentralt lokalisert i forhold til servicetilbud:
Ytrebygda bydel har god barnehagedekning og var i 2015 på ca. 113 %. Det er totalt 31 barnehager
i byområdet, 25 private og 5 kommunale. Det forventes å være ca. 300 flere barnehagebarn i
bydelen i 2030 enn tall fra 201 jf. Barnehagebruksplan 2016-2030.
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Figur 3-18 Oversikt barnehager i Ytrebygda. Blå prikker private og røde kommunale barnehager. Kilde: Barnehagebruksplan 20162030. Planområdet indikert med grønn sirkel.

Søreide skole (1-7 klasse) ble offisielt åpnet 2014, har plass til 600 elever og flerbrukshall. Det er
underkapasitet på ungdomsskole i området, men ungdomsskole på Søreide er under utredning.
Området sokner i dag til Rå ungdomsskole.
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3.9 Barn og unges interesser
Planområdet fremstår som nokså gjengrodd, men viser likevel spor av ferdsel blant annet ved en sti
gjennom området. Områder brukt av barn og unge er også registrert i Bymiljøetatens
friluftskartlegging fra 2016. I følge områdeplanen for Søreide er både planområdet og Søreidneset
for øvrig brukt alle årssesonger til frilek (klatring og aking). Videre er det få store sammenhengende
grøntområder i umiddelbar nærhet til planområdet. Nærmeste lekeplass og fotballbinge er ved nye
Søreide skole, ca. 250meter unna i luftlinje.

Figur 3-19: Utsnitt fra områdeplanen som viser grønne interesser i nærheten av planområdet (markert med lilla sirkel)

Bergen kommune har utført Barnetråkkundersøkelse på (gamle) Søreide skole. Fylkesveg (Fv.) 556
er registrert som skoleveg og to punkt innenfor planområdet er markert i registrering (se Figur
3-20). Det er ett punkt nord i planområdet som er markert som sted brukt til lek (nr. 39 – «lite
skogholt. Aker om vinteren, klatrer i trær og disser») og ett punkt i sør av planområde markert som
«farlig sted» (nr. 42 – «hule v/Ytrebygdsvegen; Det er en narkoman eller fulle menn i hulen, og
holder seg unna den. Det kan være ekkelt å gå forbi den».
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Figur 3-20 Utklipp fra Barnetråkkregistrering på Søreide skole, lokalisert i Søreide sentrum. Punkt 39 og 42 inngår i planområdet.
Kilde: Bergen kommune, 2008

Figur 3-21 Registrert «skummel hule» sørøst i planområdet, under Ytrebygdsvegen. Foto: Multiconsult Norge AS
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3.10 Veg og trafikkforhold
3.10.1 Kjøreatkomst
Planområdet har i dag tilkomst fra Fv. 556 Ytrebygsvegen via privat veg i sør. Den private vegen
har en eksisterende stigning på 13-14% og benyttes som atkomst til båtsenter og havneområde i
Dolvika, to boligeiendommer og flere næringsbygg. Se for øvrig kapittel under.
3.10.2 Trafikkmengde
Fv. 556 Ytrebygdsvegen er en forkjørsregulert veg som går langs planområdet i øst med fartsgrense
50 og ÅDT 4500, ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kommunal veg Søreidneset i nord og
privat veg i sør har fartsgrense 50 med ukjent trafikkmengde.
Vegene i området fungerer alle som skoleveg, og stien gjennom planområdet fungerer trolig som
snarveg for flere i nærmiljøet. Uviss andel gående.

Figur 3-22 Utklipp fra NVDB. Blå linje viser overordnet offentlig veg, mørk grønn linje viser privat veg og lys grønn linje viser
kommunal veg. Kilde: vegkart.no

3.10.3 Trafikksikkerhet
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen er smal og har behov for
oppgradering. Langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen er det i hovedsak eget areal for blandet gang- og
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sykkeltrafikk. Det er registrert flere ulykker på del av Fv. 556 Ytrebygdsvegen som går gjennom
planområdet (se figur nedenfor).

Figur 3-24 Uhellskategori. Kilde: vegkart.no

Figur 3-23 Lettere skader lilla prikker, alvorlige skader
grønne prikker. Kilde: vegkart.no

De fleste ulykker er ifølge NVDB bilulykker, hovedsakelig utforkjøring eller påkjøring bakfra.
Enkelte ulykker involverer også myke trafikanter og motorsykkel. Det vises til vedlagt trafikknotat
for mer om dagens Fv. 556 Ytrebygdsvegen og tilstøtende avkjørsler (10200223- 01-RIVEG-NOT001).
3.10.4 Kollektivtilbud
Fra bussholdeplassen Søreide Nord ca. 100 meter fra planområdet går det flere bussruter med
hyppige avganger til Bergen sentrum. Rutene har minst halvtimesfrekvens utenom rush. Det er også
bussholdeplass i Søreide sentrum. Bussrutene korresponderer også til bybanestopp ved Råstølen og
Sandsli.
3.10.5 Myke trafikanter
Gjennom planområdet går det en sti som brukes som snarveg for lokalmiljøet og snarveg til skolen.
Lilla områder i figuren nedenfor viser skole og fotballbane, mens røde linjer viser fortau/gang- og
sykkelveg og snarveger i nærmiljøet.
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Figur 3-25 Snarveger og veger for myke trafikanter merket med rød streker og viktige målpunkt for barn og unge merket med lilla.

3.11 Universell utforming
Dagens situasjon er lite universelt utformet. Planområdet er et tidligere jordbruksareal i
gjengroingsfase. Underlaget er dermed jorddekt og ikke universelt utformet. Eksisterende gang- og
sykkelveg langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen har moderat stigning og er skilt fra biltrafikk med gjerde,
men er smal og kan være vanskelig å passere med rullestol og barnevogn/sykkel.
3.12 Vannforsyning og avløp
Nærmere beskrivelse av eksisterende situasjon for vannforsyning og avløp fremgår av VArammeplan.
Hovedpunkter fra VA-rammeplan:
Vannforsyning og slokkevann
Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Hovedvannledning i området er en
vannledning i Ytrebygdsvegen, i østre del av planfeltet. Videre ligger det en vannledning i den
private delen av Ytrebygdsvegen sør i planfeltet. Ledningen forsyner et mindre område på
Søreidneset og deler av Hammersland via sjøledning. Gjennom nordre del av planområdet ligger det
en vannledning av duktilt støpejern. Denne forsyner et område med ca. 30 boliger. Fra
tilkoblingspunkt i Ytrebygdsvegen går ledningen i borehull under Ytrebygdsvegen.
Det er flere brannvannsuttak som ligger innenfor 200 meter fra bygningene sine
hovedangrepsveger.
Spillvann
Nord for feltet ligger det en privat spillvannsledning som gir spillvanntilknytning til området nord
for feltet. Fra vest kommer det en kommunal spillvannsledning som gir spillvannstilknytning til
feltet som ligger vest for planområdet. Ledningene blir koblet sammen i en kum og går gjennom
planområdet som en kommunal spillvannsledning.
Sør for planområdet blir bebyggelsen som ligger sørvest for feltet koblet på den kommunale
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spillvannsledningen i kum.
Overvann
Det ligger flere overvannsledninger, både private og kommunale, gjennom og i tilknytning
planområdet. Kapasiteten på overvannsledning til feltet må økes ved utbygging.
Planområdet er i dag ubebygget og består hovedsakelig av lav vegetasjon. Planområdet ligger i et
dalsøkk. Mye av overvannet fra omkringliggende tomter vil renne gjennom planområdet ved en
flomsituasjon. Utfra terrenget er det også sannsynlig at mye av overvannet som blir infiltrert til
grunnen fra omkringliggende tomter vil gå som grunnvann gjennom tomten.
Deler av vegvannet fra Søreidneset kommer til et kjeftesluk nord i planområdet. Sluket har direkte
utløp via ledning under fortauet til terreng i planområdet. Overvannet som kommer inn på tomten
på overflaten og ikke renner til bekkeinntak vil i dagens situasjon renne gjennom dalsøkket i
planområdet, renne ut i privat del av Ytrebygdsvegen og følge terrenget til sjø.
3.13 Energi
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme.
3.14 Støyforhold
I KPA 2018 er det knyttet hensynssone til deler av eiendommen gnr/bnr 35/747 - hensynssone
H220-3 gul støysone langs vei. Dette skyldes trafikkmengden og fartsgrensen til Fv. 556
Ytrebygdsvegen. Planområdet ligger nordøst for flyplassen og omfattes ikke av støysoner tilknyttet
Bergen lufthavn Flesland.
3.15 Risiko og sårbarhet - eksisterende situasjon
Bergen kommune har i bystyret 20.03.2013 vedtatt akseptkriterier for risiko og sårbarhet.
Akseptkriteriene skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel og for reguleringsplaner.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
•
•
•
•
•

Sannsynlighetsklasse S1: En hendelse oftere enn hvert 20. år
Sannsynlighetsklasse S2: En hendelse per 20-200år.
Sannsynlighetsklasse S3: En hendelse pr 200-1000år.
Sannsynlighetsklasse S4: En hendelse pr 1000-5000 år.
Sannsynlighetsklasse S5: En hendelse sjeldnere enn 5000 år.

For hendelser som ikke egner seg for sannsynlighetsgradering på oversiktsnivå vil det være
tilstrekkelig å avdekke om hendelsene vil kunne inntreffe eller ikke. Dette gjelder for eksempel radon
og strålefare.
Etter at årsaker og sannsynlighet er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få for:
•
•
•

Liv og helse
Økonomiske/ materielle verdier
Miljø (jord, vann og luft)

Hvert av disse konsekvensområdene deles inn etter alvorlighetsgrad i fem konsekvensklasser:
•
•

Konsekvensklasse K1: Ubetydelig/ufarlig
Konsekvensklasse K2: Mindre alvorlig/en viss fare
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•
•
•

Konsekvensklasse K3: Betydelig/ kritisk
Konsekvensklasse K4: Alvorlig/ farlig
Konsekvensklasse K5: Svært alvorlig/ katastrofalt

Tabell 3-1 Sammenstillingsmatrise sannsynlighet og konsekvens
Mindre alvorlig/
en viss fare
- Mindre
personskade
- Sykemelding i
noen dager

Økonomiske/
og materielle
verdier

-Ubetydelig
skade
< 500.000 kr
- Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

- Mindre skader
- 500.000-10 mill.
kr
- Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i noen
timer

Miljø (jord,
vann og luft)

- Ubetydelige
miljøskader
- Mindre
utslipp
- Ikke
registrerbar i
resipient
K1
S1

- Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade
- Noe uønsket
utslipp
- Restaureringstid
<1år
K2

KONSEKVENSER

Liv og helse

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENSER

Ubetydelig/
ufarlig
- Ubetydelige
personskader
- Ingen fravær

En hendelse
oftere enn
hvert 20 år
En hendelse
pr 20-200 år
En hendelse
pr 200-1000år
En hendelse
per 10005000år
En hendelse
sjeldnere enn
5000år

Betydelig/
kritisk
- Betydelige
personskader
- 0-10 personer
alvorlig skadd.
- Personer med
sykefravær i
flere uker
- Betydelige
skader
- 10-100 mill. kr.
- Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere døgn

Alvorlig/ farlig

- Alvorlig
personskade
- 10-20 personer
alvorlig skadde
- 1-10 personer
døde

- Betydelig
miljøskade
- Betydelig
utslipp
- Restaureringstid 1-3år

- Alvorlige skader
- 100-500 mill.kr.
- Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
måneder
- Andre avhengige
systemer rammes
midlertidig
- Alvorlig
miljøskade
- Stort utslipp med
behov for tiltak
- Restaureringstid
3-10år

K3

K4

Svært alvorlig/
katastrofalt
- Svært alvorlig
personskade
> 20 personer
alvorlig skadde
> 10 personer døde
- Svært alvorlige
skader
> 500 mill.kr.
- Teknisk
infrastruktur og
avhengige systemer
settes permanent ut
av drift.
- Svært alvorlig
miljøskade
- Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for tiltak
- Restaureringstid >
10år
K5

S2
S3
S4
S5

• Hendelser i røde felt: Medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre
risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle
hendelser slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også
være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat
av risikoen.
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak
for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte
analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak.
• Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak av vesentlig
karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.
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For eksisterende situasjon er det vurdert om en risiko er aktuell eller ei. Det som er aktuelt for
planområdet er omtalt videre i kapittel 5.13.
Eksisterende situasjon
RISIKO- OG
SÅRBARHETSFORHOLD

AKTUELT?
JA/NEI

KOMMENTAR

Naturgitte forhold/hendelser: Er planområdet utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre
risiko for:
Sterk vind (storm)
Nei
Det finnes ikke tilgjengelige værstasjoner i
umiddelbar nærhet, nærmeste er Ytrebygda
værstasjon (Flesland).

Bølger/bølgehøyde
Snø/is

Flom i elver/bekker
Urban flom

Nei
Nei

Nei
Nei

Søreide er del av Dolvika, en skjermet vik som
ikke ligger særlig utsatt til for vind.
Planområdet ligger ikke utsatt for bølger.
Mildt klima med moderat akkumulasjon av snø
på vinterstid.
I følge kartet «Snømengde i prosent» er det
normalt barmark på Søreide og snøras er lite
aktuelt.
Ingen elv/bekker innenfor planområdet.
Ingen kjent risiko i dag. Ingen myrer blir berørt.
Flere harde flater kan føre til mer overvann.
Planområdet ligger i en dalbunn som i dag
fungerer som en flomvei for omkringliggende
areal og nedslagsfelt. Bir ivaretatt i VArammeplan.

Havnivåstigning

Nei

Stormflo (høg vasstand)

Nei

Skred (kvikkleire, stein,
jord, fjell, snø, inkl.
sekundærvirkning,
flomras, steinsprang,
områdestabilitet/fare for
utgliding)

Ja

Planområdet ligger ikke innenfor risiko for
havnivåstigning ved 1000-års stormflo.
Planområdet ligger mellom 8-14 moh.
Planområdet ligger fra ca. 8-14 moh.

Det er ifølge aktsomhetskart fra NVE/NGU ikke
registrert område med fare for skred i eller i
nærheten av planområdet.
Ned forbi Søreide skole langs Fv. 556
Ytrebygdsvegen er det mindre parti med
bratthetsgrad <30 grader.
I den eksisterende bergskjæringen i sørøstlige
deler av planområdet er det observert avløst
berg og nedfall ved åpning til «skummel hule»
omtalt i kap. 3.4 og 3.9.
Se vedlegg Geologisk vurdering
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Det er generelt en forventet økning i nedbør og
nedbørintensitet i fremtiden. De ytre kystsoner
har i dag relativt lite nedbør sammenlignet med
regionen.

Yr.no, NIBIO Kilden.no

Generell nedbør på Vestlandet viser at det de
siste 30 årene har det vært seks år med mindre
nedbør enn normalen. De andre 24 årene er det
opp mot 142 % nedbør sameliknet med
gjeldende normal, altså en økende
nedbørsmengde.
Mest nedbør på ett døgn det siste året var 52,1
mm (26. sept. 2018).

Skog- og lyngbrann

Nei

Erosjon

Nei

Radon

Nei

Utbygging av ubebygd område kan endre naturlig
vannveg og øke avrenning. Overflatevann må
håndteres.
Det er ikke særlig stor fare for skog eller
lyngbrann i området. Det er 5 km til Laksevåg
brannstasjon og 11 km Bergen brannstasjon.
Ikke aktuelt ift. planen sine tiltak og området sine
egenskaper.
Planområdet ligger inne i nasjonalt
aktsomhetskart for radon med verdi moderat til
lav. Kartlegging er basert på inneluftmålinger av
radon og kunnskap om geologiske forhold.
Alvorlighetsgrad med ev. radongass fra bakken er
først og fremst betydelig dersom det
forekommer inni bygg, uten at det gjennomført
tilstrekkelige tiltak.

Ivaretatt i TEK17.
Det er 1 grunnvannsbrønn oppstrøms for
planområdet. Borehullet ble boret ut i 2003,
ukjent bruk.
Naturlige
Ja
Ingen vann, men to områder med moderat bratt
terrengformasjoner som
terrengformasjon langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
utgjør fare (stup, vann,
Behov for sikring må vurderes av fagkompetanse
etc.)
som del av rette utbyggingstiltak.
Sårbar flora, fauna eller
Nei
Det er ikke avdekket sårbar flora, fauna.
fisk, eller verneområde.
Det er registrert uønsket art nord i planområdet.
Friluftsområde/rekreasjon Nei
Ingen registrerte friluftsområder innenfor
sområde
planområdet.
Kulturminne/kulturmiljø
Nei
Det er ikke funn av automatisk fredet
kulturminne eller nyere tids kulturminne.
Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur: Kan planen få konsekvenser for strategiske
områder og funksjoner:
Samferdselsårer som veg,
Nei
Tilkomst, kryss til hovedveg og intern veg er
jernbane, luftfart,
sentrale tema i planen. Ingen flyplass, jernbane
skipsfart, bro, tunnel og
eller kai innenfor planområdet.
knutepunkt
Grunnvann

Nei
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Infrastruktur for forsyning
av vatn, avløps- og
overvannshåndtering,
energi/el, gass og
telekommunikasjon
Tjenester som skole,
barnehager,
helseinstitusjoner, nød- og
redningstjenester

Nei

Nei
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Fv. 556 er viktig ferdselsåre for myke trafikanter
Det er ikke sentral infrastruktur gjennom
området i dag som blir påvirket. VA-nett ivaretas
i VA-rammeplan.

Det er god kapasitet på barnehager og
barneskole. Det er underkapasitet på
ungdomsskole i området, men ungdomsskole på
Søreide er under utredning. Området sokner i
dag til Rå ungdomsskole.
Legekontor ligger i Søreide sentrum.

Brannvannforsyning

Nei

Det er relativt kort avstand til branntjenester,
Fana og Fyllingsdalen politistasjon er nærmest
planområdet. Nærmeste ambulansetjeneste er
Haukeland universitetssykehus og Godvik
Ambulansestasjon. Planområdet tilrettelges med
veg som tilfredstiller krav til utrykningskjøretøy.
Inngår som del av vurdering i VA-rammeplan

Bortfall av strøm
Utrykkingstid politi,
ambulanse og brann
Forsvarsområde
Ivaretaking av sårbare
grupper

Nei
Nei

Planen legger opp til boligformål.
Akseptabel avstand for utrykningskjøretøy

Nei
Nei

Ikke relevant.
Dette er en aktuell problemstilling i planarbeidet,
men en utbygging påvirker ikke sårbare grupper
negativt. Området ligger ikke tett på tilbud som
krever spesille hensyn.

Dambrudd
Nei
Ikke relevant.
Menneske- og virksomhetsbaserte farer: Blir planområdet rammet av, eller vil planen føre
til:
Ulykke med farlig gods
Nei
Det er ikke mer tungtrafikk enn vanlig
hovedveger og dermed ikke relevant.
Tungtrafikkdel er 9 % på Fv. 556.
Ulykke i av-/påkjørsler
Nei
Avkjørsel mellom privat Ytrebygdsvegen og
fylkeskommunal Ytrebygdsvegen er i dag mindre
oversiktlig, blir noe utbedret.
I følge NVDB er har det i perioden 1997-2017
Trafikkulykker
Ja
vært 11 bilulykker i Fv. 556 Ytrebygdsvegen
innenfor planområdet. 2 av disse er alvorlig, og
ingen involverer myke trafikanter. Ulykkene
gjelder i hovedsak påkjørsel bakfra eller
utforkjøring.
Vegstandarden på vegene i planområdet er
kurant og vil oppgraderes noe som følge av
planforslaget
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Trafikkøkning som følge av planforslaget vil være
beskjeden, men Registrerte ulykker er påkjøring
bakfra og utforkjøring, ulykkeskategorier det er
vanskelig å planlegge seg ut av.
Det er i dag dårlige utbygde løsninger for
syklende/gående, og planområdet ligger like ved
skole og idrettsanlegg. Gode løsninger er fokus i
planarbeidet og det legges opp til bilfrie
snarveger internt i planområdet samt sykkelveg
med fortau langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
Ikke relevant
Området ligger i nærheten av
båtforretning/marina Yacht Marine Service AS.
Legger til grunn at det ikke brukes stoffer i
produksjon av slik karakter at det er farlig for
nærmiljøet.
Det ligger ikke anlegg som er potensielle kilder til
større kjemikalieutslepp eller annen forurensing
innenfor eller i nærhet til planområdet. Denne
planen åpner heller ikke for etablering av slik
type virksomhet. I anleggsfasen må det sikres
trygg drift av maskiner og kjøretøy for å unngå
hendelser som fører til akutt forurensing.
Planområdet ligger sør for et område der det
tidligere var bensinstasjon i drift. Kombinert med
nedslagsfelt for vann samt flomveier kan det ha
forekommet avrenning av materiale som har
forurenset grunnen.

Ulykke med
syklende/gående

Ja

Andre ulykkespunkt
Virksomheter som
håndterer farlige stoff
(kjemikalier, eksplosiv,
olje/gass, radioaktivitet,
storulykkesvirksomhet)
Fare for akutt
forurensning på land eller i
sjø, oljeutslepp, etc.

Nei
Nei

Forurenset grunn

Ja

Støv og støy fra trafikk

Ja

Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone
for vegtrafikkstøy.

Støv og støy andre kilder

Nei

Foruten Marina er det ingen annen industri i
nærheten. Planområdet ligger ikke innenfor
flystøysone.

Elektromagnetiske forhold

Nei

Fare for sabotasje
terrorhandlinger

Nei

Gruver, åpne sjakter, etc.

Nei

380kV Fana-Litlesotra går vest for planområdet i
sjøkabel.
Ikke noe landemerke/særskilte egenskaper
v/området som tilsier at det er et bombemål.
Planområdet er ikke vurdert til å være terrormål.
Åpen hule sør i planområdet. Blir stengt igjen
som del av tiltak

Nei

Farer relatert til anleggsarbeid:
Ulykker med
Ja
anleggstrafikk

Planen omhandler nybygging i et etablert
boligområde. Nærhet til eksisterende boliger og
skoleveg utgjør en viss risiko for fare, men ikke
mer enn normalt i slike utbyggingsområder.
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Nei

Anleggsområdet skal stenges av.

Nei

Ordinært utbygginsprosjekt. Området bygges i en
etappe.

3.15.1 Grunnforhold
Det går kommunale og private vann-, spillvann- og overvannsledninger gjennom området. Disse er
ivaretatt gjennom VA-rammeplan som følger reguleringsplanen. Se kapittel 3.12 og medfølgende
VA-rammeplan.
3.15.2 Luft- og grunnforurensning
Det er ikke registrert grunnforurensning i området, men tidligere bensinstasjon nord for
planområdet kan ha bidratt med tilsig av forurenset avrenning. Det er relativt høy tungtrafikkandel
som kan generere noe luftforurensning fra veg samt marinaen i området kan forurense noe i
avgrensende perioder under grenseverdi. Jo lenger vekk fra veg man oppholder seg, jo mindre blir
konsentrasjon av luftforensning fra veg.
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Regionale planer

Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028 (RATP).
Planen ble vedtatt i juni 2017 og setter overordnede mål for Bergensområdet:
• Bergensområdet skal vere ein berekraftig og konkurransedyktig vekstregion.
• Utbyggingsmønster og transportsystem skal gje effektiv utnytting av
samfunnsressursar og infrastruktur.
• Samordna planlegging og eit klimavenleg utbyggingsmønster skal leggje til rette for at
transportveksten skjer i tråd med nullvekstmålet og at regional grønstruktur og
kulturminneverdiar vert bevart.
• Det skal vere ein balansert fordeling av bustader og arbeidsplassar i bergensområdet.
For boligområder setter RATP egne mål:
Bergensområdet skal ha attraktive og gunstig

-

4.1.2

Bergensområdet skal ha lokaliserte areal til bustad som dekker eit langsiktig behov.
• Alle delar av bergensområdet skal ha eit balansert tilbod av bustader av ulik type
og storleik for å dekke behovet for alle hushaldstypar og livsfasar.
• Større bustadområde skal i hovudsak vere sikra nærleik til sosial infrastruktur og
tilgang til leikeareal/grøntareal.
• Nye bustadområde skal planleggast slik at dei har grunnlag for god
kollektivdekning

Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplan

I tidligere kommuneplanens arealdel 2010-2021 var eiendommen avsatt som sentrumsformål S25
med krav om områderegulering før detaljregulering. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet
områdeplan for Søreide, vedtatt 28.11.11.
Bergen kommune har vedtatt ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. I denne er formålet endret til
byfortettingssone.

Figur 4-1 Utsnitt av KPA (2010) til venstre og ny KPA (2018) Rød avmerking indikerer omtrentlig planområde i hhv.
sentrumsformål i 2010 og byfortettingssone i 2016.
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I KPA 2010 var det knyttet rød hensynssone for støy til deler av eiendommen tett på Fv. 556
Ytrebygdsvegen og gul hensynssone for støy til større del av eiendommen. I KPA 2018 er disse
hensynssonene noe mer finjustert og mindre deler av eiendommene ligger innenfor støyutsatt
område.

Figur 4-2 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2010-2021 til venstre. Svart skravur mot vest viser hensynssone for gult støysone.
Bildet til høyre viser utklipp fra KPA 2018 som viser forskjell mellom rød og gul støysone. Gul støysone er vesentlig redusert i ny
Kommuneplanens arealdel. Rød avmerking indikerer omtrentlig planområde.

Blågrønne strukturer
Til kommuneplanens arealdel 2018 er det laget temakart for blågrønne strukturer som viser
sammenhengen mellom byrom, turtrasé, økologisk korridor og vassdrag. Planforslaget strider ikke
med overordnede blågrønne strukturer.

Figur 4-3 Utklipp fra temakart blågrønne strukturer til kommuneplanenes arealdel 2018. Planområde indikert med rød sirkel i
området registrert som byfortettingsområde
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Figur 4-4 Utklipp overordnet grønnstruktur KPA 2006-2017 (2025). Lilla strek betyr vurdert linje for funksjonell strandsone, og
grønn stipling betyr grønnkorridor eksisterende/vurdert behov. Planområdet er markert med rød sirkel. Kilde: Bergen kommune

4.2
4.2.1

Reguleringsplaner
Gjeldende

I gjeldende områdereguleringsplan for Søreide er planområdet regulert til kombinert formål
Bolig/næring B/N1.
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Figur 4-5 Utklipp områdeplan Søreide sentrum. B/N1 har gul/hvit skravur.

Figur 4-6 Gjeldende områdereguleringsplan drapert på dagens terreng sett fra sør. Kilde: kommunekart.com

Områderegulering Ytrebygda gnr. 35 bnr 2, 6, 7, 65, 278, 688 m.fl., Søreide sentrum ble vedtatt
28.11.2011 (planID 60030000). Den aktuelle eiendommen er del av kombinert formål bolig og
næring, B/N1. Deler av B/N1 (35/383) langs Ytrebygdsvegen er eid av Hordaland fylkeskommune.
B/N1 har angitt utnyttelsesgrad 250%-BRA og byggehøyde kote +28 med avtrapping mot sør.
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Områdeplanen omregulerer eksisterende privat tilkomstveg i sørdelen av området til kommunal veg
med nytt langsgående fortau, som er påkoblet fortau langs Fv. 566. Eksisterende standard for
tilkomstvegen er videreført i områdeplanen.

Figur 4-7 Fylkeskommunens eiendom 35/383 markert med blå
linje. Kilde: bergenskart.no

Tilgrensende formål er i områdeplanen regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kombinert
forretning/kontor/industri, grønnstruktur, næringsvirksomhet, blokkbebyggelse, annen veggrunn og
undervisning. Området vest for B/N1 er i all hovedsak regulert til bolig og fellesareal i planID
30840000 med tilhørende mindre reguleringsendringer planID 30950001 og 30950003.
4.2.2

Pågående

Det ble meldt oppstart detaljplan for delfelt F/K/I 1, Nordrevågen i oktober 2013 (saksnr.
201319157).

Figur 4-8: Utsnitt fra bergenskart.no som viser oppstartsgrense for detaljplan med saksnummer 201319157
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Det ble meldt oppstart for Dolviken i januar 2017 (saksnr. 201635340). Varslingsområde er ikke
tilgjengelig i BraPlan.
I tillegg pågår det bygging av felt BB1 i områdeplanen vis á vis planområdet øst for
Ytrebygdsvegen. Prosjektet er gitt navnet «Villblomsten».
4.3 Temaplaner
Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011
«Målet med programmet er å skape ambisjoner om vakre, klimanøytrale og livskraftige
byutviklingsprosjekt i Bergen».
- Nye bygg og anlegg må tilføre sine omgivelser og offentlige rom bruksmessige og
visuelle kvaliteter, slik at de enkelte lokalsamfunn i kommunen videreutvikles som
vakre og velfungerende steder, med klar stedsidentitet.
- Sammenhengen i hverdagslandskapet mellom naturområder, parker og gangtraséer må
ivaretas for å sikre god tilgjengelighet for fotgjengere til rekreasjon i områder som er
lagt til rette for friluftsaktiviteter, men også for opplevelse av natur, biologisk
mangfold og ro. I regnbyen Bergen må nedbøren betraktes som en ressurs.
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2018-2017, høringsversjon 2017
Trafikksikkerhetsplanen gir en helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i Bergen, som
grunnlag for prioritering av trafikksikringsmidler. Rullering av planen hvert 4. år er et ledd i det
kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet som bl.a. omfatter fysiske og ikke fysiske tiltak, tiltak med
kort og langt tidsperspektiv, og tiltak rettet mot faktisk og følt risiko. Det er ikke listet opp
spesifikke tiltak i nærheten av planområdet, men gir statistikk over ulykker i bydelen.

Figur 4-9: De har vært en nedgang i antall ulykker for Ytrebygda bydel i perioden 2007-2011. Kilde: Trafikksikkerhetsplan for
Bergen 2018-2024 – høringsutgave 2017
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4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
De rikspolitiske retningslinjene for barn og 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, og stiller krav til erstatningsareal dersom areal
egnet brukt til lek blir fjernet.
De statlige planretningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at
areal og transportsystem planlegges slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planlegging skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
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Prosjektet ligger på Søreide i landskapsdraget Naustdalen. Mot øst grenser området mot Fv. 556
Ytrebygdsvegen som danner en høydeforskjell ned mot dalen. Mot sør/vest åpner dalen seg opp og
gir gode solforhold samt utsikt. Prosjektet er tiltenkt å romme gode familieboliger som er skjermet
for støy og med kort vei til skole. Prosjektet kombinerer rekkehus over 3 plan, en
tomannsbolig/firemannsbolig over 2 plan og ett nytt konsept med familieboliger stablet over
hverandre («townhouse»). Prosjektet blir maks 4 etasjer over bakkeplan med en variert byggehøyde
på tomten. Bebyggelsen utjevner terrengforskjellen mot Ytrebygdsvegen slik at vegen ikke lenger
svever over østsiden av dalen, men blir knyttet til nytt terreng og bebyggelse. Byggene trappes ned
mot sør. Byggenes plassering ligger gunstig til for gode solforhold, og vil bedre lydforhold fra vei i
øst.
Innkjøring for parkering skjer i sør på tomten, og dette frigjør store deler av uterommet for trafikk.
Sørlig del av gangveg internt i områder kan benyttes av nødetater og flyttebil.
Mot øst vil byggene gi dagens Fv. 556 Ytrebygdsvegen et gatepreg, og i det interne gårdsrommet
vil bevart kolle sammen med lekeplass og felles uteoppholdsareal kunne bli et nytt, oppgradert
grøntdrag som kan bidra positivt til nærområdet.
Mellom hvert bygg er det planlagt trappesmau/passasjer som bidrar til å dele opp og skape gode
forbindelser gjennom området. På grunn av støy fra vei holdes smauene smale. Eksisterende stier
igjennom området blir videreført og opparbeidet. Dette vil føre til en bedre skolevei igjennom
området når prosjektet er ferdigstilt.
Tomtens topografi sett opp mot kommunens ønske om en bebyggelse langs Fv. 556
Ytrebygdsvegen fordrer at byggene må legges på ulike nivå gjennom prosjektet. Prosjektet utnytter
høydene godt ved å la parkering, fellesrom og sportsboder ligge under uteområdet i vest. En høyde
på to etasjer må forseres gjennom hele prosjektet for kobling mellom gatesiden av bebyggelsen og
uteområdene. Dette blir gjort ved hjelp av flere passasjer/trappesmau gjennom feltene i østdelen av
planområdet. En av passasjene tilrettelegges med heis for å gi universell tilgang til uteområdene.
Ved å heve landskapet mot nord i prosjektet kan det legges til rette for en trygg og bilfri snarvei for
skolebarn gjennom området. Topografien på tomten passer godt til konseptet om familieboliger.
Stigningsforholdene gjør at alle enheter får utgang på bakkeplan, selv om enhetene ligger over
hverandre. Ved å heve terrenget mot nord sikrer vi at alle enhetene får utsikt mot sørøst.
Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert og familievennlig boligbebyggelse med
totalt 44 boenheter i nærheten av en kollektivakse. Boenhetene fordeles på 26 stablede rekkehus
med to enheter over hverandre (townhouse), 2 leiligheter, 12 rekkehus (der 4 av disse ligger over de
2 nevnte leiligheter) og 1 tomannsbolig eller firemannsbolig (maks fire boenheter). Det legges til
rette for bruk av sykkel og gange med felles sykkelverksted, innendørs sykkelparkering og lav
bilparkeringsdekning med 0,6 pr. 100 m2 jf. krav KPA2018. Nærheten til et godt kollektivtilbud vil
også legge forholdene til rette for bruk av kollektivtransport. Området vil ha gode felles- og private
uteoppholdsarealer.
Planområdet ligger i tilknytning til lokalsenter for Søreide.
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Tidlig i planarbeidet ble det vurdert atkomst fra nord også, men adkomst fra sør er anbefalt løsning,
da dette krever mindre areal til nedkjøring til parkeringskjeller og mindre terrenginngrep.
Ny bebyggelse langs Fv. 556 skjermer uteområdene mot støy. Dette har vært en fortrukket løsning
fra start av i planarbeidet. Internt i området er det imidlertid vurdert ulik plassering av bebyggelsen
samt ulik type bebyggelse for å identifisere hva som harmonerer og best tar hensyn til den
omkringliggende bebyggelsen. Se figurene nedenfor som viser varianter som har vært vurdert, men
er forkastet i løpet av prosessen.

Figur 5-1 Forkastede varianter av bygglokalisering vist i oppstartsmøte 14.11.17. Ill: TAG arkitekter
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Figur 5-2 Forkastet bygningstype og lokalisering vist i undervegsmøte med kommunen 14.03.18. Ill: TAG arkitekter

Figur 5-3 Forkastet bygningstype og lokalisering levert til Bergen kommune 03.07.18. Ill: TAG arkitekter

Illustrasjon i Figur 5-4 viser forslaget som ble behandlet av Bergen kommune og sendt til offentlig
ettersyn i perioden 17.08.2019–29.10.2019. Etter høringsperioden er det gjort noen modifiseringer i
planforslaget med justering av passasjer, byggegrenser, trapp til parkeringkjeller,
bestemmelsesområde for parkeringskjeller, gangveg, terrengbehandling, renovasjonsløsning og VAløsning med ny pumpestasjon. Det ene bygget avsatt til tomannsbolig i sørvest (bygg F i Figur 5-4)
er fjernet, og det er gjort justeringer på det gjenstående bygget.
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Figur 5-4. Illustrasjonsplan til forslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Ill: TAG arkitekter

5.1.1

Reguleringsformål

Planområdet er totalt 14,16 daa og fordeler seg på følgende arealformål:
Tabell 5-1. Arealformål

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Areal (m²)

1001 - Bebyggelse og anlegg (BA)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
(BKS1-3)
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BBB1-3)
1500 - Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)
1600 - Uteoppholdsareal (BUT1-5)
1610 - Lekeplass (BLK)
1690 - Annet uteoppholdsareal (BAU1-4)
Sum areal denne kategori:

34,7
1260,6

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 - Kjøreveg (SKV1-6)
2012 - Fortau (SF1-10)
2016 - Gangveg/gangareal (SGG1-3)
2017 - Sykkelveg/-felt (SS1-3)
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (SVG)
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3002 Blå/grønnstruktur (G)
Sum areal denne kategori:
Totalt alle kategorier:
Areal (m²)

Bestemmelsesområde
#1-6
40

Areal
(daa)

0,03
1,3

2464
209,7
1507,4
522,1
709,8
6708,6

2,5
0,2
1,5
0,5
0,7
6,7

2768,2
1460,3
709
690,5
880,6
6508,7

2,8
1,5
0,7
0,7
0,9
6,5

940,5
940,5

0,9
0,9

14157,8

14,16

2931,3

Areal (daa)
2,9
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Felt
BBB1
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BKS1
BKS2
Bestemmelsesområde #5 og #6
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Tillatt BRA (m2)
810
1730
1950
1160
240
2110

Planforslaget legger opp til totalt 8000 m2 BRA fordelt på:
- Hus A - Rekkehus + leilighet i kjeller i nord, 6 enheter.
- Hus B - Stablede rekkehus, i nordøst, 12 enheter.
- Hus C - Rekkehus mot øst, 4 enheter.
- Hus D - Rekkehus mot øst, 4 enheter
- Hus E - Stablede rekkehus, i sørøst, 14 enheter.
- Hus F - Tomannsbolig/firemannsbolig, 2-4 enheter
- Parkering/felleslokale under bakken
- I bebyggelsen er det også planlagt at øvrige felles funksjoner som sykkelparkering,
sykkelverksted og felleslokale skal inngå under terreng mot sørvest.

Figur 5-5 Oversikt over bygningsbenevnelser i illustrasjonsplan; Hus A i nord til Hus F i sørvest. Ill: TAG
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5.2 Gjennomgang av reguleringsformål
Utbygginskonseptet baserer seg på familieboliger fordelt på rekkehus, «townhouse»,
tomannsbolig/firemannsbolig og leiligheter. «Townhouse» kan forklares som to to-etasjers boliger
som ligger over hverandre i rekke, se figur under.

Figur 5-6 "Townhouse" Hus B og E merket med rød rektangel - boliger
i rekke som er stablet oppå hverandre. Ill: TAG

I e-post 16.03.18 har Bergen kommune konkludert med at det bør differensieres på byggeformålene
konsentrert småhusbebyggelse eller blokkbebyggelse i plankart avhengig av etasjehøyde.
Konsentrert småhusbebyggelse benyttes dermed der bygningene har til og med 3 etasjer (BKS1 og
BKS2), mens blokkbebyggelse benyttes der bygningene har 4 etasjer (BBB1, BBB2 og BBB3).
5.2.1 Bebyggelse og anlegg (BA)
Midt i planområdet ligger det et lite felt for bebyggelse og anlegg. I dette området skal det etableres
trapp opp fra parkeringskjeller. Formålet er felles for bebyggelsen i planområdet.

Konsentrert småhusbebyggelse omfatter bygg til og med tre etasjer, og gjelder felt BKS1-2.
BKS1 gjelder rekkehus, hus C og D. Nordlig del av BKS1 har direkte tilkomst med privat sone
foran inngangsparti fra offentlig fortau (o_SF1) langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen. Resterende enheter i
felt BKS1 ligger lavere enn Fv. 556 Ytrebygdsvegen og har inngang via trapper (smug) fra
fellesareal (f_SGG1) og interne gangveger langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
Felt BKS2, hus F, er en tomannsbolig eller firemannsbolig der boenhetene vil ha inngang fra
f_SGG3 på nordsiden av bygget. Det er planlagt for privat uteoppholdsareal både nord og sør for
bygget, og felles uteområder i nord, sør og øst. Uteområdet i nord er stort og vil tilrettelegges som
en felles møteplass med kobling til lekeplass og høydekolle.
5.2.3 Bolig - blokkbebyggelse (BBB1-3)
Blokkbebyggelse omfatter bygg med mer enn 3 etasjer (maks 4 etasjer), og gjelder felt BBB1-3.
Leilighetene i felt BBB1 ligger i første etasje og vil ha tilkomst via f_SGG1 (leilighet i vest) og via
f_BUT1 og f_BAU2 (leilighet i øst). Rekkehus/»townhouse» i felt BBB1 vil ha inngang på nivå
med kryss Fv. 556 Ytrebygdsvegen og Søreidneset.
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BBB3 ligger lavere enn Fv. 556 Ytrebygdsvegen og har inngang via trapper (smug) fra fellesareal
og interne gangveger langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
Boenhetene i felt BBB2 (hus B) har direkte tilkomst med privat sone foran inngangsparti fra
offentlig fortau (o_SF1) langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
De nederste leilighetene i BBB2 og BBB3 vil ha atkomst fra uteoppholdsareal i vest.
5.2.4

Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)

Det er avsatt areal til kombinert renovasjonsanlegg og vann- og avløpsanlegg (BAB) i sørdelen av
planområdet. Innenfor arealet kan det plasseres miljøstasjon for avfallhåndtering og ny kommunal
pumpestasjon. Renovasjonsareal er felles for bebyggelsen i planområdet.
Det er åpnet for å plassere nedkast til avfallsløsning for mobilt bossug innenfor byggeformål BKS1.
Nedkastet kobles med rør til renovasjonsplass i sørdelen av planområdet.
5.2.5

Uteoppholdsareal (f_BUT1-5)

Uteoppholdsareal er fellesområder for boligbebyggelsen som sammen med bevart kolle (f_G) og
lekeplass danner et større grøntdrag gjennom planområdet. Områdene kan også benyttes til frilek.
5.2.6

Lekeplass (f_BLK)

Det er regulert en stor lekeplass sentralt i planområdet, som skal tilrettelegges for lek og opphold
for ulike aldersgrupper. Minumum halvparten av lekeplassen skal ha universell utforming. Dette er
sikret i bestemmelsene. Universelt utformet tilgang til lekeplassen sikres via deler av gangveg og
heis i en av passasjene i øst-vestgående retning gjennom boligene i øst. Lekeplassen er felles for
bebyggelsen i planområdet.
5.2.7

Annet uteoppholdsareal (f_BAU1-4)

f_BAU er annet uteoppholdsareal som med sin plassering mot veg eller bakside av bygg innehar
mindre kvaliteter enn de regulerte felles uteoppholdsarealene f_BUT. Områdene har likevel en
viktig funksjon som grønne areal som bidrar til en helhetlig utforming av planområdet. Det er stilt
krav om tiltalende utforming og beplantning. f_BAU2 kan benyttes som gangatkomst til leilighet i
nord.
5.2.8

Kjøreveg (o_SKV1-3, f_SKV4)

Kjøreveger i planområdet. Se også kap. 5.8.
5.2.9

Fortau (o_SF1-8, f_SF9-10)

Arealene skal opparbeides som fortau. o_SF1-8 er offentlig, der o_SF1 er utvidet fortau som ingår i
sammenhengende overordnet nett for myke trafikanter langs Fylkesveg 556 Ytrebygdsvegen.
f_SF9-10 er privat og felles for bebyggelsen i felt BBB1-3 og BKS1-3. Disse fortauene skal sikre
trygg ferdsel langs atkomstveg f_SKV4.
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5.2.10 Gangveg/gangareal (f_SGG1-3)
Interne gangveger i boligområdet som skal være trinnfri. Gangvegene vil i hovedsak være bilfri,
men det tillates kjøring for flyttebiler og uttrykningskjøretøy m.m.
5.2.11 Sykkelveg/felt (o_SS1-3)
Arealene skal opparbeides som sykkelveg i tråd med teknisk plan og reguleringsplan. Sykkelvegen
inngår i hovedsykkelrute. Sykkelvegen er tilbaketrukket i kryss.
5.2.12 Annen veggrunn – grønt (SVG)
Det er stilt krav om tilsåing og grønt preg på dette arealformålet.
f_SVG1-2 er felles for bebyggelsen i planområdet. O_SVG er offentlig.
5.2.13 Blå/grønnstruktur (f_G)
Arealet omfatter eksisterende kolle som skal bevares i norddelen av planområdet. Formålet er felles
for bebyggelsen i planområdet. Naturlig terreng og vegetasjon beholdes så langt det lar seg
kombinere med sikring mot ras, plassering av VA-trasé og etablering av gangstier i området og til
toppen av kollen.
5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Mot øst grenser boligområdet mot Ytrebygdsvegen som danner en stor høydeforskjell ned mot
dalen. Mot sør/vest åpner dalen seg opp og gir gode solforhold samt utsikt.
Prosjektet er tiltenkt å romme gode familieboliger som er skjermet for støy og med kort vei til
skole. Prosjektet kombinerer rekkehus over 3 plan, leiligheter, en tomannsbolig/firemannsbolig over
2 plan og ett nytt konsept med familieboliger med to pluss to etasjer stablet over hverandre.
Prosjektet blir maks 4 etasjer over bakkeplan og det blir en variert byggehøyde på tomten. Byggene
trappes ned mot sør.
Utbyggingsformen er plassert med omhu til de gode og trygge fellesområdene sentralt i området.
Videre er det hensyntatt eksisterende bebyggelse i vest med grønn buffer og høydeforhold mellom
bygningene.
Innkjøring for parkering skjer i sør på tomten, noe som frigjør store deler av uterommet fra trafikk.
Sørlig del av gangveg internt i området tilrettelegges for mulig tilkomst for nødetater og flyttebil.
Mot øst vil byggene gi veien et gatepreg og i gårdsrommet vil bevaring av kolle, samt ny
opparbeiding kunne skape et nytt grøntdrag som kan bidra positivt til nærområdet.
Imellom hvert bygg går det trappesmau som bidrar til å dele opp og skape gode forbindelser
gjennom området. På grunn av støy fra vei holdes smauene smale. Eksisterende stier igjennom
området blir videreført og opparbeidet. Dette vil føre til en bedre skolevei igjennom området når
prosjektet er ferdigstilt.
Byggenes plassering ligger gunstig til med tanke på solforhold, og vil bedre lydforhold fra vei i øst.
I bestemmelsene til planen er det stilt krav om variert utforming og fargebruk, samt at det sikres
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variasjon/brudd i fasaden ved fasadelengde over 30 m. Variasjon/brudd oppnås med endret
gesimshøyde eller framspring/tilbaketrekking av fasade.
Byggegrense vist i plankartet er satt ut fra byggegrenser i områdeplanen og for å sikre nødvendig
areal til sykkelveg med fortau etter Statens vegvesen sine konkrete vurdering av behov for
byggegrense. Se også kap. 5.2.
5.3.1

Byggehøyder

Felt

BBB1
BBB2
BKS1
BKS1
BBB3
BBB3
BKS2

Husbokstav

Figur 5-7 Byggehøyde

A
B
C
D
E (nord)
E (sør)
F

Høyde i meter

12,5
12,5
9,5
9,5
12,5
12,5
6,5

Kotehøyde (m)

+28
+28
+25
+22
+25
+22
+16

Antall etasjer

4
4
3
3
4
4
2

Byggehøyder i plankartet er angitt med maks byggehøyde. Det kan tillates mindre takoppbygg for
nødvendige tekniske installasjoner, herunder ventilasjonsanlegg, trappehus eller lignende over dette.
Det kan også tillates takterrasse med tilhørende støyskjerming på deler av tak over hus E (felt
BBB3) jf. reguleringsbestemmelser.
•

Der byggene står over parkeringskjeller vil det være opptil 5 etasjer (fire etasjer og kjeller).

Figur 5-8. Snittoppriss mot øst som viser bebyggelsens plassering og høyder i forhold til hverandre. Ill: TAG Arkitekter

5.3.2 Grad av utnytting
Det er foretatt en beregning av %BRA for planforslaget som vist i Tabell 5-3 nedenfor. Etter denne
beregningen har utbyggingstomten en grad av utnytting på 92,6 %BRA. I dette tallet er regulert
privat- og fellesareal regnet med (BA, BKS1-2, BBB1-3, #5-6, BUT1-5, BLK, BAB, BAU1-4,
SGG1-3, G, f_SF9-10 og f_SKV4). Beregning for hele planområdet er ikke tatt med i tabellen, da
resterende areal utgjør offentlig vegareal. Ved beregning for hele planområdet utgjør grad av
utnytting 56,5 %BRA (8000/14157,8*100=56,5), men dette er vurdert som et lite relevant tall.
I plankartet er det benyttet grad av utnytting vist som m2 BRA framfor %BRA. Dette gjelder feltene
BKS1-3 og BBB1-3. I tillegg er det lagt opp til parkeringskjeller under bakken i
bestemmelsesområde #5 og #6. Utnyttelsesgraden for bestemmelsesområdet går ikke fram av
plankartet, men er fastsatt i bestemmelsene. Grunnen til at det er benyttet BRA framfor %BRA er at
planforslaget er detaljert utformet med svært lite areal innen byggeområdene utover selve
bygningskroppene. Det å bruke %-BRA framfor m2 BRA gir da lite ekstra informasjon til
plankartet. %BRA kan være forvirrende med tanke på hvilket areal som er med i tomtegrunnlaget,
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særlig siden deler av utbyggingsarealet er vist som bestemmelsesområde, og utnyttelsesgraden er
gitt i bestemmelsene. M2 BRA er derfor vurdert å være mest entydig.

Tabell 5-3 Grad av utnytting for planforslaget.

Feltnavn

Feltstørrelse ≈

BA
BKS1
BKS2
BBB1
BBB2
BBB3
#5 og #6
BUT1
BUT2
BUT3
BUT4
BUT5
BLK
BAB
BAU1
BAU2
BAU3
BAU4
f_SGG1
f_SGG2
f_SGG3
f_SF9-10
f_SKV4
f_G

35
944
317
503
854
1107
(2545)
68
87
1091
168
95
522
210
261
131
177
141
535
105
69
28
248
941
8637

Totalt
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

m2-BRA

%-BRA
0
1160
240
810
1730
1950
2110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8000

8000

(𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 x 100= % - BRA) 8637 𝑥𝑥100 = 92,6% - BRA
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0,0
123
76
161
203
176
83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,6
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5.4 Boligmiljø og bokvalitet
I forkant av sykkelgarasje/verksted vil det tilrettelegges for et innendørs fellesareal på ca. 40 m2
som kan brukes av beboerne til felles og private arrangement. Det er stilt krav om at felleslokale,
som kan plasseres i bestemmelsesområde #6, skal innredes til bruk for bursdager, møter, felles
arrangementer o.l. Snittene nedenfor viser hvordan inngang og plassering av felleslokale kan løses.

Figur 5-9. Snitt som viser felleslokalet og parkeringens plassering i terrenget. Lekeplass over terreng. Ill: TAG Arkitekter

Det legges opp til trygge og familievennlige løsninger med store fellesområder. Barn og unge har
gode felles sosiale arenaer som kan tilpasses flere aldersgrupper. Også for de voksne tilrettelegges
det for gode fellesarenaer med sykkelverksted og innendørs fellesareal.
Alle boligene oppnår godt med lysinnslipp og utsyn mot de store uteområdene. Østlig del av hus A
overlapper noe mot hus B. Her er det etter høringsperioden foretatt en innskrenking av
byggegrensen til bygg B.
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5.5 Uteoppholdsareal
5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal
Planområdet er planlagt slik at foreslått ny bebyggelse omkranser store felles uteområder sentralt i
området. Den nye bebyggelsen vil fungere som en støyskjerm, slik at uteområdene blir skjermet
mot støy. De store felles uteområdene vil ha gode grønne kvaliteter og er romslig nok til å kunne
innredes med ulike fellesfunksjoner og for ulike typer opphold. Det er i bestemmelsene for felles
uteoppholdsareal stilt krav om gode solforhold, støygrense og skjerming mot sjenerende innsyn.
Det er videre krav om parkmessig opparbeiding og at det etableres sittegrupper og beplantning.
Det er i planforslaget regulert en stor lekeplass (f_BLK) på 522,1 m2. Det er stilt krav om at
lekeplassen utformes for ulike aldersgrupper og at minimum halvparten av arealet skal være
universelt utformet.

Figur 5-10 Uteoppholds- og lekeareal sentralt i området. Utklipp fra illustrasjonsplan. Ill. TAG arkitekter

Lekeplassen legges på terreng over parkeringskjeller og felleslokale. Terrenget i dette området vil
ved utbygging måtte graves ut for etablering av parkeringskjelleren, for deretter å fylles opp for
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etablering av lekeplassen med gode terrengoverganger mot eksisterende terreng, deriblant
høydekolle i nord som skal bevares.

Figur 5-11. Utsnitt av tverrsnitt B som viser parkeringsgarasje/felleslokale med lekeplass over. Ill. TAG Arkitekter

Figur 5-12. 3d-illustrasjon som viser mulig utforming av lekeplass over felleslokale/parkeringsgarasje. Utsyn mot sør. Ill. TAG
Arkitekter
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Figur 5-13. 3d-illustrasjon som viser hvordan det er mulig å løse terrengbehandling av lekeplassen med en god overgang mot
høydekollen i nord, slik at det vil oppleves og brukes som et sammenhengende område. Ill. TAG Arkitekter

Lekeplassen vil legges på høyde med nærliggende boligenheter og kan med gangstier kobles
sammen med øvrig felles uteoppholdsareal, høydekolle og interne gangveger. Det oppnås universelt
utformet tilgang til lekearealet fra gangveg f_SGG1. Med lekeplassens nærhet og terrengtilpasning
mot høydekollen i nord, oppnås et større sammenhengende område som er egnet for variert lek.
Det legges til rette for flere større og mindre felles uteoppholdsarealer (BUT1-5) med solrik
beliggenhet sentralt i boligområdet, og som vil ha god visuell kontakt med alle boligene. Alle felles
uteoppholdsareal vil opparbeides med tanke på opphold og lek, og med varierte funksjoner i ulike
soner. Uteoppholdsarealene vil være bilfrie, men med noe nødvendig kjøring i forbindelse med ev.
flytting samt beredskapsetater på del av gangveg.
Terrenget vil bearbeides, men vil ved ferdigstilling følge dagens hovedtrekk med fall fra nord mot
sør. Tvers gjennom planområdet vil det opparbeides gangveg, f_SGG1, som i sørenden vil gi en
opplevelse av et gårdsrom med bebyggelse på begge sider av gangvegen. Langs norddelen av
gangvegen vil det måtte etableres en skjæring mot høydedraget på vestsiden av gangvegen.
Skjæringen skal renskes, beplantes og avrundes mot eksisterende terreng. Det er stilt krav om dette i
bestemmelsene.
Krav til MUA stilt i kommuneplanen oppnås i prosjektet. Det skal opparbeides minst 40 m2
uteoppholdsareal pr. boligenhet, der 10m2 av disse skal være privat. Dette er sikret i bestemmelsene.
Private uteoppholdsareal vil i hovedsak utgjøres av private balkonger, men utenfor BBB1, BBB2,
sørlig del BBB3 og BKS2 åpnes det for etablering av private hager. Disse inngår i
utbyggingsformål i plankart.
Areal mellom fortau langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen og boligbebyggelsen (hus B og C) vil utgjøre
private forhager.
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Mellom bebyggelsen i sørøst og Fv. 556 Ytrebygdsvegen vil det etableres gangforbindelse parallelt
med Fv. 556 Ytrebygdsvegen. Trapper vil etableres for å ta opp høydeforskjellene. Figur 5-14 og
Figur 5-15 nedenfor, som også er vist i vedlagt «Stedsanalyse/Skisseprosjekt», angir hvordan
MUA-krav oppfylles i planforslaget.
Felles gangveger (f_SGG1-3) har kvalitet som uteoppholdsareal og inngår sammen med høydekolle
i f_G, lekeareal (f_BLK) og øvrig felles uteoppholdsareal (f_BUT) i areal som kan oppfylle MUAkrav. Gangvegene skal kun benyttes til kjøring for utrykningskjøretøy etc., og vurderes å ha kvalitet
til bl.a. sykling og leking for de litt større barna. Kollen i f_G er medregnet fordi arealet innehar
kvaliteter for lek og opphold, og henger naturlig sammen med resten av uteområdene. Tilstrekkelig
areal ift. kravene oppnås også uten at f_G medregnes i MUA-regnskapet. Dette fremgår av Figur
5-15.

Figur 5-14. MUA-regnskap. Ill: TAG Arkitekter
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Figur 5-15 Uteoppholdsareal som tilfredsstiller MUA krav. Sol kl.15.00 vårjevndøgn. Ill: TAG arkitekter
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Figur 5-16 Uteoppholdsareal som tilfredsstiller MUA krav i 4 timers spekter. Sol kl. 12 og 13. Ill. TAG arkitekter

Figur 5-17 Uteoppholdsareal som tilfredsstiller MUA krav i 4 timers spekter. Sol kl.14 og 16. Ill. TAG arkitekter
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Andre uteoppholdsarealer

Se kap 5.2 og 5.5.1.
5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er en hule i planområdet som antas å være fra andre verdenskrig. Det er forutsatt at inngangen
til hulen skal stenges ved gjenmuring av inngang ved oppføring av ny bebyggelse.
Byggeskikken i området består av nyere leilighetsbygg og eldre eneboligbebyggelse. Fra
byromsanbefalingen er det videreført et større bygningsvolum mot Fv. 556 Ytrebygdsvegen for å
danne en urban gatestruktur samt ivareta et skjermet internt fellesområde

Figur 5-18 Typologi i nærområdet. Ill: TAG

5.7 Miljøtiltak
Det er i bestemmelsene stilt krav om at det ikke skal tilføres fremmede arter i planområdet. Det er
også krav om jorddybde på minimum 0,5- 0,8 m for 80% av uteområde over kjeller. Dette skal sikre
mulig etablering av beplantning inkl. trær.
Reguleringsbestemmelsene stiller videre krav om at bygg uten takterrasse skal så langt det er mulig
ha grønne tak. Det skal tilstrebes en 50 % andel grønne tak der det ikke er takterrasse.
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5.8 Samferdsel
Planforslaget legger opp til både privat og offentlig veg.
Tabell 5-4 Oversikt over privat og offentlig veg

o_SKV1 er Fv. 556 Ytrebygdsvegen
o_SKV2 er i dag den private Ytrebygdsvegen,
men skal bli offentlig (kommunal) i tråd med
gjeldende områdereguleringsplan
o_SKV3 er kommunal Søreidneset
f_SKV4 er intern kjøreveg i boligområde som
leder til parkeringskjeller

5.8.1

Offentlig
Offentlig
Offentlig
Privat og felles for bebyggelsen i planområdet.

Veg og atkomst

Adkomst til boligområdet er planlagt fra sør via offentlig veg (o_SKV2) og ny felles veg (f_SKV4)
til parkeringskjeller. Det etableres fortau langs nordsiden av den offentlige vegen og inn langs
innkjørselen, se figuren under. Vest for atkomsten plasseres miljøstasjon for avfallshåndtering og
nytt pumpehus med snumulighet for lastebil (12 m).

Figur 5-19. Offentlig veg, fortau og felles atkomst inn til boligområdet fra sør.

Den offentlige vegen o_SKV2 reguleres tilsvarende A1-standard etter vegnormal N100, med
anbefalt fravik på horisontalkurve, vertikalkurve og stigning på veg opp mot kryss til Fv. 556
Ytrebygdsvegen. Stigningen er på 14 %. Denne foreslåtte løsningen anbefales for å gi en best mulig
tilpasning til eksisterende avkjørsler langs atkomstvegen, samtidig som den løser påkopling på
fylkesvegen med planlagt gang- og sykkelløsning. Høydeforskjellen i området må håndteres, uten å
skape store konsekvenser for tilgrensende eiendommer som har atkomst fra vegen. En endring av
stigningsforholdene på vegen ville medført store inngripende tiltak langt ned i adkomstvegen med
kompliserende påkobling til eksisterende parkeringstak, avkjørsler til bygg og eiendommer.
Fv. 556 Ytrebygdsvegen (o_SKV1) blir regulert tilsvarende Sa2-standard etter N100. Offentlig veg
i nord (o_SKV3) reguleres tilsvarende områdeplanen. Vegene er tilpasset bredden regulert i
områdeplanen.
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Figur 5-20 Fv. 556 Ytrebygdsvegen reguleres etter Sa2-standard og separat sykkelveg med fortau 3+3 m. Veg i sør reguleres etter
A1-standard og veg i nord tilsvarende gjeldende områdeplan for Søreide sentrum.

Inne i boligområdet skal det etableres en gangveg som kan brukes av kjørende i forbindelse med
flytting samt beredskapsetatene. Langs offentlig veg (o_SKV2) reguleres fortau som også kan
utgjøre trappefri adkomst til boligene sørvest for Fv. 556 Ytrebygdsvegen.
På vestsiden av Fv. 556 Ytrebygdsvegen reguleres sykkelveg med bredt fortau (3 meter mot krav i
normalen på opp til 2,5 meter), total bredde 6 meter pluss skulder 0,5 m. På østsiden av fylkesvegen
reguleres fortau tilsvarende områdeplanen. Løsningene for gående og syklende vil i kryssene bli
trukket fem meter inn i sideveg for å gi rom til oppstillingsplass for bil inn mot kryss. Overgangene
av gang- og sykkelløsninger i nord og sør vil bli tilpasset områdeplanen.
Høyde på ev. beplanting i siktsone er definert i bestemmelsene til denne planen.
5.8.2

Varelevering og atkomst for store kjøretøy

Avkjørsel inn til planområdet er dimensjonert for lastebil (12 m). Avkjørselen er tilrettelagt for
tilkomst med renovasjonsbil som kan snu inne i planområdet og stille seg opp for tømming på
tilegnet areal.
5.8.3

Parkering

Felles innkjørsel til planområdet er planlagt fra sør via o_SKV2 og f_SKV4 og videre inn under de
sørligste blokkene (BBB3, BKS1). Her etableres det felles parkeringskjeller (bestemmelsesområde
#5 og #6), i tråd med føringer i kommuneplanens arealdel. Arealet til bestemmelsesområdet gir
fleksibilitet for videre detaljert utforming av parkeringskjeller, med mulighet for tilpasning med
tilstrekkelig avstand fra ny VA-trasé i vest. Det vil etableres trappeoppganger fra parkeringskjeller
opp til felles uteoppholdsareal. Heis etableres i en av passasjene mellom boligene for å oppnå
universelt utformet tilgang til felles uteoppholdsareal i vest og gateplan i øst.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at alle bilparkeringsplasser i parkeringskjeller skal
utformes med tilrettelegging for lading.
Det er i bestemmelsene til KPA2018 stilt krav til minimum 0,6 parkeringsplasser per 100 m2 BRA i
byfortettingsområde. Dette kravet er lagt inn i bestemmelsene som et maksimumskrav. 6500
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m2BRA (inkl. fellesrom, eksl. p-kjeller) tilsier ca. 39 p-plasser. Av disse skal 2 tilrettelegges for
handicapparkering.
For sykkel sier KPA2018 minimum 2,5 plasser per 100 m2. Dette gir 159 parkeringsplasser for
sykkel. I tillegg blir det lagt opp til eget sykkelverksted. Sykkelparkering kan løses i
parkeringskjeller, ved inngangspartier og på uteoppholdsarealer.
Planområdet ligger i sykkelavstand til større arbeidsplasskonsentrasjoner på Kokstad og andre
målpunkt i hverdagslivet. Sammen med kurant kollektivdekning tilsier det at behovet for bilhold
kan reduseres. I tillegg er bilhold i samfunnet generelt i en endringsfase. Det blir mer utbredt med
bildelingsabonnement, samt enkelte selskap tilbyr bildelingsordninger som er mer eksklusive for for
det enkelte borettslag eller tilsvarende.
Forskning viser at der det er god tilgang på parkeringsplasser er også bilbruk og bilandel høyere enn
i områder der det er begrenset med plasser. Et minimum av p-plasser vil derfor være et effektivt
virkemiddel for å redusere transportarbeidet.
Flere bosatte i planområdet kan også på sikt bidra til at Skyss øker bussfrekvens forbi planområdet.
5.8.4

Gangtraseer og snarveger

Gangveg gjennom området f_SGG1 vil ivareta dagens snarvegfunksjon i nord-sørretning, mens
f_SGG2 og f_SGG3 er gangveger som kobler seg på felt BKS2, felleslokale og f_BUT3. I tillegg
vil det etableres nye snarveger som ikke eksisterer i dag i øst-vest retning i form av smug. Det er
lagt bestemmelsesområder over areal som er tiltenkt smug. Her etableres gangforbindelser mellom
fellesarealene i vest og Fv. 556 Ytrebygdsvegen i øst.
5.8.5

Kollektivtilbud

Det er ingen direkte endring i kollektivtilbud som følge av planforslaget, men kan med økt
befolkningsandel bidra til endret rutestruktur og økt frekvens på sikt.
5.9 Universell utforming
Det vil være avgrensede boliger som er universelt tilgjengelig fra utsiden, men det mulig å nå alle
boligene med trappefri adkomst:
-

Fra parkeringskjeller vil det etableres trappetilkomst i tillegg til inn/utkjøring som vil
være trappefri. Inngang til sykkelparkering i kjeller vil være i plan med
uteoppholdsareal.
Smug mellom bygg i øst utformes med trapp, men et av smugene skal i tillegg gi
universell tilgang mellom gateplan i øst og uteområdene i vest. Dette kan løses med
heis.
Nivåforskjeller på gangveg parallelt med Fv. 556 Ytrebygdsvegen skal også utformes
som trapp.
Gangveg internt i området vil for sørlig del ha stigning 1:15.
Boligene kan nås trappefritt via fortau langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen.

Det er i bestemmelsene stilt krav om universell utforming av minumum halvparten av lekeplass og
universelt utformet tilgang til lekeplass fra boligfeltene. Fortau langs Ytrebygdsvegen vil også være
57

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 747 mfl., Søreide Naustdalen, Reguleringsplan
Planbeskrivelse

multiconsult.no
5 Beskrivelse av planforslaget

universelt utformet. Stigningsforholdet til atkomstvegen o_SKV2 og tilhørende fortau o_SF7 gjør at
denne tilkomsten ikke kan regnes som universelt utformet.
5.10 Vannforsyning- og avløp
Løsningen som er lagt frem i forslag til VA-rammeplan er oppsummert nedenfor.
Hovedpunkter fra VA-rammeplan:
Det må legges ny kommunal vannledning gjennom hele planområdet som knyttes til eksisterende
kommunale vannledninger i begge ender (nord og sør). Det er vurdert ulike alternativer:
1. Løsning hvor kommunal trase går gjennom sentral del av planområdet, på vestsiden av
ny bebyggelse.
2. Løsning hvor kommunal trase går i Ytrebygdsvegen.
Alternativ 1 er løsningen som er anbefalt i VA-rammeplanen.
Ny bebyggelse skal ha vanntilknytning i nye vannkummer på den kommunale ledningen. De nye
vannkummene, i kombinasjon med eksisterende brannvannsuttak i området, sikrer god
brannvannsdekning.
Kommunal spillvannsledning gjennom planområdet må legges om i samme trase som vannledning.
Ny bebyggelse skal ha spillvannstilknytning i kummer på omlagt spillvannsledning. Privat
spillvannsledning fra bebyggelse på gnr./bnr. 35/167 må legges om rundt det nordligste av de
planlagte byggene.
For spillvann legger 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.

Figur 5-21. Tegningen viser mulig plassering av kommunal pumpestasjon sør i planområdet, med tilrettelagt plass til slamsugebil og
oppstillingsplass inntil pumpehuset ved vedlikeholdsarbeid. Ill: Multiconsult, VA-rammeplan 2020
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Overvann:
Kommunal overvannsledning fra privat del av Ytrebygdsvegen og til sjø må dimensjoneres opp.
Alt. 1: Oppdimensjonere overvannsledning gjennom planområdet.
Alt. 2: Etablere åpen renne/bekk for å føre overvann gjennom planområdet og til overvannsledning
som går til sjø.
Overvann fra planområdet knyttes til overvannsledning/bekk og føres til sjø.
5.11 Renovasjon
Det settes av areal til avfallshåndtering i kombinert formål renovasjonsanlegg og vann- og
avløpsanlegg (BAB) vest for innkjørsel i sør. Det skal benyttes en kombinasjon av mobilt avfallssug
og nedgravde bunntømte containere. Restavfall får nedkast midt i planområdet (løses innenfor felt
BKS1) og blir sugd bort til oppstillingsplassen i sør ved tømming. Plast, matavfall,
papir/papp/drikkekartong og glass/metallembalasje skal ha bunntømte containere ved
oppstillingsplassen.
Dimensjonerende kjøretøy er lastebil (12 m). Bredden på veg samt i avkjørsel er minimum 6 m. Det
er lagt til grunn en kranradius på 6 m, og at kranbil skal nå midt av container. Oppstillingsplassen
skal ikke ha større tverrfall en 2 %, og lengdefall mindre enn 6 %. Det er avsatt et bredt areal der
kranbil kan kjøre inn og snu i området, samt stille seg opp. Det er plass til at en personbil kan kjøre
forbi inn/ut av parkeringskjeller når tømming pågår.
Bossløsning vil være felles for alle boenhetene i planområdet. Det vises for øvrig til vedlagt
renovasjonsteknisk plan (RTP).
5.12 Energiløsninger
Det er stilt krav om at bygg skal oppføres i tremateriale.
Det legges til grunn en lav andel parkeringsplasser som stimulerer til økt sykkel og gange samt
kollektivbruk.
5.13 Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
I dette kapitlet er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planlagt
situasjon. ROS-analysen av tiltaket er gjort ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse – teori og
metoder: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderingen er gjennomført av
Multiconsult Norge AS som en del av planarbeidet og er basert på kjent kunnskap om planområdet,
samt tilgjengelige rapporter og innhentet informasjon fra Bergen kommune.
Det vil være behov for enkelte murer som tar opp høyder i terrenget. Murer skal holdes på et
minimum.
Risiko og sårbarhet
Forhold som er vurdert som aktuell i kapittel 3 er gjennomgått under og delt inn i de ulike
konsekvensområdene liv og helse, økonomiske/materielle verdier og miljø. For hendelser som er
vurdert til rød risiko skal det settes i verk risikoreduserende tiltak. For hendelser som er vurdert til
gul risiko bør det vurderes å sette i verk tiltak som reduserer risikoen.
- 3 hendelser er vurdert til gul risiko for liv og helse; Ras, luft, støy.
- 1 hendelse er vurdert til rød risiko for liv og helse; Trafikkulykker
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1 hendelser er vurdert til gul risiko for økonomiske/materielle verdier; Trafikkulykker
0 hendelse er vurdert til gul risiko for miljø

Tabell 5-5 Oppsummering av ROS

Hendelse/ situasjon

Liv og
helse
Naturgitte forhold/hendelser:
Skred

Store nedbørsmengder

Økonomiske/m
ateriell verdier

Miljø

S2/K2

S2/K1

S2/K1

S1/K1

S1/K1

S1/K1

Naturlige
S2/K1
S2/K1
terrengformasjoner
som utgjør fare
Sårbar flora, fauna
eller fisk, eller
S1/K1
S1/K1
verneområde ev.
uønsket art
Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur:
Ivaretaking av sårbare
grupper
S1/K1

S2/K1

S1/K1

S1/K1

Ikke aktuell

Menneske- og virksomhetsbaserte farer:
Trafikkulykker

Ulykke med
syklende/gående

S1/K3

S1/K2

S1/K1

S2/K1

S2/K1

Ikke
aktuell

S1/K2

S1/K2

S1/K1

S2/K1

S2/K1

S2/K1

Støv og støy fra
trafikk

Forurenset grunn

Farer relatert til anleggsarbeid:
Ulykker med
anleggstrafikk
S1/K2

S1/K2

S1/K1
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Tiltak
Bebyggelse mot øst skal bygges med mur mot
Ytrebygdsvegen, som går fra kjeller til over
terreng mot øst. Rasfaren vil dermed fjernes
som del av utbygging. Under selve anlegget
må det gjøres nødvendig sikringsarbeid, også
mot skråning i vest. Arbeidssikkerhet skal
ivaretas i Sikker jobb analyse for
anleggsarbeidet (SJA).
Det er tatt høyde for økt nedbørintensitet i
VA-rammeplanen
Det er stilt krav til sikring før igangsetting.

Det er stilt krav i bestemmelsene om at
fremmede arter ikke skal tilføres området.

Separat gang- og sykkelveg langs Fv. 556,
tilnærmet bilfri gangveg internt i
planområdet, krav om universell utforming av
deler av lekeplass og tilgang til lekeplassen.
Det er få internveger som tilfredsstiller krav
til universell utforming, men det vil være
mulig å nå boligenheter trinnfritt.
Trafikkulykker på veg gjelder stort sett
påkjøring bakfra og utforkjøring. Det er
vanskelig å gjøre tiltak som motvirker dette.
Fv. 556 Ytrebygdsvegn vil utformes
tilsvarende vegstandard Sa1. Vegen
«strammes» opp og det tydeliggjøres areal for
myke trafikanter. Risikoen forventes å
reduseres noe som følge av nye tiltak.
Separat sykkelveg med fortau langs Fv. 556
og tilnærmet bilfri gangveg internt i
planområdet.
Bebyggelse langs Fv. 556 vil skjerme det
interne felles uteoppholdsarealet for støv og
støy. Alle boligenheter har minst en stille
side. Det blir ingen endring for gående og
syklende langs Fv. 556 før bilbruk reduseres
betydelig.
Store deler av området blir masseutskiftet
som del av tiltak. Ev. forurenset grunn fra
fjernet bensinstasjon vil fjernes.
Utbyggingsområdet holdes avstengt under
anleggsfase og tiltak langs veg må sikres
forsvarlig. Fv. 556 er en skoleveg som det må
tas hensyn til.
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5.13.1 Støytiltak
Multiconsult har utført vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med planlagt oppføring av
bygg med leiligheter og rekkehus med tilhørende uteoppholdsarealer i Naustdalen på Søreide i
Bergen kommune.
Uteoppholdsarealer på bakkeplan mot øst og vest får lydnivå som ikke overskrider grenseverdien
Lden = 55 dB. På takterrasse vil det være nødvendig med støyskjerm med høyde 1,5 m for at det
aller meste av arealet skal få lydnivå som ikke overskrider grenseverdien.
Alle boenheter i hus B-F vil få minst én stille side der lydnivå ved fasade ikke overskrider
grenseverdien Lden = 55 dB. Minst halvparten av oppholdsrommene i hver boenhet kan legges mot
stille side. Hus A kan skjermes med en 0,6 m bred skjerm i hele byggets høyde. Med en slik skjerm
vil det være mulig å finne en tilfredsstillende planløsning også for det planlagte rekkehuset nærmest
vegen. Støyskjermen skal utformes som en del av bygget. Det er stilt krav om høy arkitektonisk
kvalitet i bestemmelsene. Illustrasjonene nedenfor synliggjør hvordan støyskjermen kan utformes.

Figur 5-22. Illustrasjon av hvordan støyskjerm i hele byggets høyde kan løses. Ill: TAG Arkitekter

Det vil være mulig å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå i alle boligene ved å benytte
ytterkonstruksjoner med tilstrekkelig lydreduksjonstall. Ytterveggenes lydreduksjonstall må
dimensjoneres i en senere fase.
5.14 Rekkefølgebestemmelser
Det er rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen med krav om tiltak før igangsetting; sikring
mot ras og steinsprang, grunnundersøkelser, sikringstiltak, krav til byggeplan for offentlige
vegareal, samtidig bygging samt fagkompetanse for vurdering av steinsprang. Det er også stilt krav
til tiltak før bygninger tas i bruk. Dette gjelder blant annet opparbeidelse av felles
uteoppholdsarealer, interne gangveger, felles fortau for feltet samt store deler offentlig vegareal.
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Planprosessen og medvirkning
-

-

-

-

Oppstartsmøte ble avholdt med Bergen kommune
14.11.17. Tilstede på møtet var fire representanter fra
plan- og bygningsetaten, en representant fra
bymiljøetaten, en representant fra forslagsstiller og
fire representanter for utførende konsulent.
Varslingsbrev til berørte parter, naboer, offentlige og
private høringsinstanser ble sendt ut 07.12.17. Det ble
varslet oppstart på planområdet med annonse
innrykket i Bergens Tidende den 09.12.17.
Undervegsmøte mellom plan- og bygningsetaten,
forslagstiller, Statens vegvesen og plankonsulent ble
holdt 14.03.18.
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av
Bergen kommune i perioden 17.08.2019–29.10.2019.
Det kom inn totalt 12 merknader i høringsperioden,
hvorav 3 fra private og 9 fra offentlige instanser.
Statens vegvesen varslet innsigelse med bakgrunn i
krav knyttet til vegkonstruksjonen og rekkefølgekrav.
Etter høringsperioden er det foretatt endringer i
planforslaget som følge av flere av de mottatte
merknadene, inkl. merknaden fra Statens vegvesen.
Endringene går i hovedsak på rekkefølgekrav,
Figur 6-1 Annonse i BT 09.12.2017.
justeringer i bebyggelsens plassering,
terrengbehandling og universell utforming. Det er foretatt endring av bebyggelsen i
sørvest, med påfølgende endringer på uteareal etter tilbakemelding fra fagetaten i
Bergen kommune. Renovasjonsløsning er oppdatert etter uttale fra BIR. Det er gjort
justeringer på VA-trasé, trapp til parkeringskjeller (formål BA), bestemmelsesområde
#5 for parkeringskjeller og tatt inn areal til ny pumpestasjon for å imøtekomme krav
fra VA-etaten. Se merknadsskjema og fullstendige merknader for detaljert
gjennomgang.

Tiltak i detaljreguleringsplanen er i hovedsak i tråd med områdeplanen. Det er derfor ikke arrangert
folkemøte for dette planarbeidet, men naboer, høringsinstanser og andre interessenter er varslet og
tilskrevet med brev i tråd med pbl §§ 5-2, 12-8.
6.1 Krav om konsekvensutredning/Planprogram
Tiltaket er i oppstartsmøte 14.11.17 vurdert å ikke kreve behandling etter Forskrift om
konsekvensutredninger da utbyggingsformål i hovedsak er i tråd med gjeldende
områdereguleringsplan.
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Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert til å ikke være konskvensutredningspliktig i oppstartsmøte med Bergen
kommune 14.11.17. Da planforslaget er i tråd med overordnet plan, er det ikke konskevensutredet.
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Virkninger og konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer og vedtak
Planforslaget er i tråd med den gjeldende kommuneplanens arealdel der området er
byfortettingsområde. Familieboliger i et byfortettingsområde er i tråd med den overordnede
arealpolitikken.
8.1.1

Eksisterende reguleringsplaner

Planforslaget vil omregulere formål for tomten i områdeplan for Søreide sentrum og endres fra
kombinert bolig/næring til rent boligformål med uteoppholdsareal. I tillegg vil regulert vegareal i
Fv. 556 «strammes» opp og tydeliggjøre areal for myke trafikanter. Intensjoner om urbant område
vil opprettholdes og forsterkes. Utnyttelsesgraden reduseres sammenlignet med områdeplanen.
Maksimal byggehøyde i områdeplanen er kote +28, med krav om nedtrapping mot sør. Dette er
videreført i planforslaget. Planforslaget gir en grønnere situasjon mot naboene i vest enn
områdeplanen, som åpner for at hele tomten kan bygges med næringsareal i bunn og med boligbygg
over. Fortau fra områdeplanen er regulert langs hele atkomstvegen i sørdelen av planområdet. For
atkomstvegen er det funnet en løsning som best mulig tilpasser seg eksisterende situasjon med
atkomster langs vegen, samt mot ny fylkesveg. Vegen vil ikke følge håndbok N100 på alle områder,
med behov for avvik vedrørende stigning, horisontalkurve og vertikalkurve.
Planforslaget vil ikke endre tilstøtende øvrige reguleringsplaner, men legger til rette for at gangsti
fra bebyggelse vest for planområdet kan realiseres.
8.2 Byform og arkitektur
Naustdalen ligger i nord-syd-retning og faller terrengmessig sydover. Dalen er i dag ubebygget og
består av kratt og mark. I vest ligger det eneboliger noe høyere i terrenget, i øst ligger
Ytrebygdsvegen også godt over dalbunnen.
Prosjektet struktureres etter dalens og veiens retning. På den måten dannes det en urban gate møt
Ytrebygdsvegen, og byggenes lengderetning understreker daldraget og åpner seg mot utsikten sydvestover. I nord er det lagt et volum som vil lukke det interne gårdsrommet, og skape gode og
trygge fellesareal internt i området. I vest ligger det en tomannsbolig/firemannsbolig som har skala
mellom rekkehus og eneboligene vest for planområdet, og representerer med det en naturlig
overgang og en avslutning/omkransning av uteområdet. Bebyggelsen i planforslaget omkranser
fellesområdene og beskytter mot vegstøy, samtidig som den åpnes opp mot syd og Dolvika.
Daldragets karakter bevares, og tilgjengeligheten på kryss og tvers vil bli ivaretatt gjennom
oppdelingen av bebyggelsen og tilrettelegging for gående.
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Figur 8-1. 3d-illustrasjon som synliggjør hvordan prosjektet ivaretar daldragets karakter og åpning mot sør. Ill: TAG Arkitekter

Figur 8-2. 3d-illustrasjon som viser bebyggelsens avslutning mot sør med innramming av det bakenforliggende utearealet. Ill: TAG
Arkitekter

8.2.1

Estetikk

Det er i bestemmelsene stilt krav om at boligene skal bygges i tre og videre at synlige murer i
boligområdet skal utføres i naturstein, gabioner eller lignende materiale. Boligene skal gis variert
utforming og fargebruk for å markere de individuelle boligene. Det er krav om arkitektonisk
redegjørelse i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. Uteoppholdsareal skal gis en
parkmessig opparbeiding, med beplantning og møblering.
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8.3 Levekår og folkehelse
Planen legger til rette for utendørs aktivitet og med etablering av sykkelveg med fortau langs
vestsiden av Fv. 556 Ytrebygdsvegen legges det også til rette for økt gange- og sykkel.
8.4 Uterom
Planforslaget endrer et eldre markområde i gjengroingsfase som i avgrenset del er tatt i bruk av barn
og unge samt benyttes som snarveg for nærmiljøet. Dagens uterom blir dermed endret, men ikke
forringet. Planområdet kan fortsatt benyttes som snarveg og det vil være mulig for barn og unge å
benytte området til lek. Den nye bebyggelsen mot Fv. 556 Ytrebygdsvegen vil redusere
støyulempene som kan oppleves der i dag.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det ligger en bunker/fjellhule i området som er vurdert til å være fra krigen, jf. kap. 3.4. Denne vil
bygges igjen som en del av grunnmuroppbygging for bebyggelsen i øst av planområdet. Daldragets
karakter bevares. Se vedlagte notat 10200223-01-PLAN-kulturNOT-001 for mer.
8.6
8.6.1

Blågrønne verdier og infrastruktur
Sammenhengende blågrønn struktur

Planforslaget er i tråd med overordnede blågrønne strukturer. Planområdet fungerer som flomvei for
nærliggende områder, dette er det tatt hensyn til i utarbeidelse av VA-løsninger. Det legges til rette
for gode grønne løsninger.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at bygg uten takterrasse skal så langt det er mulig ha
grønne tak. Det skal tilstrebes en 50 % andel grønne tak der det ikke er takterrasse.
8.6.2

Jordressurser

Arealbruken er avklart i overordnet plan. I AR5 er området registrert som fulldyrket jord, men det
er et svært begrenset markområde i gjengroingsfase.
8.6.3

Naturmangfold

Konsekvens for naturmangfoldet i planområdet er vurdert i eget notat der naturmangfoldloven §§ 812 gjennomgås (Se vedlegg 10200223-01-not-nml1).
8.7 Rekreasjon og friluftsliv
Tiltaket vil ikke påvirke allmennhetens tilgang til friluftsområder, hundremetersskog, grøntdrag,
buffersoner, vegetasjonsbelter langs vassdrag, vilt-trekk. Tiltaket vil heller ikke forverre allmenne
tilgjengeligheten til strandsonen.
8.8
8.8.1

Sosial infrastruktur
Skole og barnehage

Det er tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet i området. Det er også under utredning om det skal
bygges ungdomsskole på Søreide. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det ved søknad om
tillatelse til tiltak skal dokumenteres tilfredsstillende barnehage- og skoledekning i bydelen.
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Annen sosial infrastruktur

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke utløse behov for nye servicetilbud og det påvirker heller
ikke negativt eksisterende tilbud. Det pågår bygging av ny butikk Søreide sentrum i et annet
prosjekt. Ny bebyggelse i og nær Søreide sentrum vil styrke grunnlaget for ny- og eksisterende
næringsvirksomhet i sentrumsområdet.
8.9 Barn og unges interesser
Området er i 2008 registrert brukt til lek i kartlegging av barnetråkk for Søreide skole. Dagens
arealbruk vil endres, men noe av leksbruken som klatring i trær og aking kan i stor grad vedvare
etter anleggsperiode, når området er ferdig bebygget. Området vil være tilgjengelig for nærområdet,
både via sti ved kolle i nord og gangveg fra sør, samt gjennom passasjer mellom byggene fra fortau.
Området tilrettelegges med lekeplass, samt en stor del naturlig terreng skal ivaretas. Lekeplasser er
en manglevare i nærområdet og dette vil tilføre et gode til nærmiljøet. Det er vurdert at regulert
lekeareal samt ivaretakelse av eksisterende kolle regulert som blå/grønnstruktur vil fungere som et
fullverdig erstatningsareal for areal registrert brukt til lek i barnetråkkregistrering. Områdene
reguleres til felles areal, men antallet boliger forventes å gjøre at fellesområdene oppfattes å ha en
halvoffentlig karakter, og dermed oppleves som tilgjengelige for barn.
«Hulen» som i barnetråkkregistrering er definert som «skummel» vil stenges igjen og bebyggelse i
området vil trolig gi en større opplevd trygghet for de som ferdes gjennom området og langs Fv.
556 Ytrebygdsvegen.
Tiltaket vil også bidra til bedre gang- og sykkelveg langs Fv. 556 Ytrebygdsvegen og forbedrer
dermed dagens situasjon.

Figur 8-3 Det er flere områder som kan brukes av barn og unge. Skråning opp mot bebyggelsen i vest kan brukes til frilek og internt
i området skal det tilrettelegges for lekeareal.
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8.10 Samferdsel og mobilitet
8.10.1 Atkomst og veg
Det er minimal trafikkøkning som følge av planforslaget. Det legges opp til A1-standard for
atkomstvegen i sør (med et avvik på stigning, horisontalkurve og vertikalkurve opp mot kryss Fv.
556), mens Fv. 556 Ytrebygdsvegen får Sa2-standard. Innenfor planområdet skal det også bygges
sykkelveg med fortau (3+3meter) langs fylkesvegen som en høyverdig hovedsykkelrute.
8.10.2 Parkering
Det legges til rette for en relativt lav parkeringsdekning med maksimum 0,6 pr. 100 m2 og
sykkeldekning på 2,5 pr. 100 m2 BRA. Konsekvensen av dette er redusert bilhold, redusert
transportarbeid i samfunnet og økt sykkel og gange. Fremmed parkering i nærområdet er en
teoretisk risiko ved lav parkeringsandel, men forskning viser at tilgang på parkeringsplasser er et
effektivt virkemiddel for å redusere bilhold. Det er bra for samfunnet generelt.
8.10.3 Trafikksikkerhet
Tiltaket vil bidra med økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Fv. 556 vil utbedres noe og bedre
trafikksikkerhet også for kjørende.
Med adkomstveg og innkjørsel til parkeringskjeller i sør, kan resterende del av uteareal benyttes til
gange, lek og opphold med liten risiko for trafikkuhell. Fortau langs adkomstveg og på begge sider
av innkjøringsareal gir også større trygghet for fotgjengere.
8.10.4 Kollektivtilbud
Tiltaket endrer ikke kollektivtilbudet direkte, men vil bidra med økning i befolkningsgrunnlaget,
som er et viktig parameter i planlegging av rutestruktur- og frekvens for busstilbudet.
8.10.5 Myke trafikanter
Forhold for myke trafikanter langs offentlig veg er det redegjort for ovenfor. Planområdet fungerer i
dag som snarveg. Denne funksjonen vil fortsette, og i tillegg bidrar planforslaget med nye
snarveger.
Internt i området legges det ikke opp til universell stigning, men de fleste boliger skal være mulig å
nå trappefritt. Lekeplass skal ha universelt utformet tilgang.
8.11 Vannforsyning og avløp
Løsning for vannforsyning og avløp er ivaretatt i arbeid med VA-rammeplan, og nærmere
beskrivelse av løsningen fremgår av dette dokumentet. I bestemmelsene er det satt krav om at VArammeplanen skal legges til grunn for videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling.
Hovedpunkter fra VA-rammeplan:
Det er vurdert to traséalternativer for ny VA-ledning, gjennom byggeområdet eller langs
Ytrebygdsvegen. Løsning hvor kommunal trasé går sentralt gjennom planområdet er anbefalt
løsning i VA-rammeplanen. Vannledningen knyttes til eksisterende kommunale vannledninger i
begge ender og skal være en kommunal vannledning. Ny bebyggelse skal ha vanntilknytning i nye
vannkummer på den kommunale ledningen. De nye vannkummene, i kombinasjon med
eksisterende brannvannsuttak i området, sikrer god brannvannsdekning.
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Kommunal spillvannsledning gjennom planområdet må legges om i samme trase som vannledning.
Ny bebyggelse skal ha spillvannstilknytning i kummer på omlagt spillvannsledning. Privat
spillvannsledning fra bebyggelse på eiendom nord for planområdet (gnr./bnr. 35/167) må legges om
rundt det nordligste av de planlagte byggene. Areal til ny kommunal pumpestasjon er avsatt sør i
planområdet.
Kommunal overvannsledning fra privat del av Ytrebygdsvegen og til sjø må dimensjoneres opp.
Alt. 1: Oppdimensjonere overvannsledning gjennom planområdet.
Alt. 2: Etablere åpen renne/bekk for å føre overvann gjennom planområdet og til overvannsledning
som går til sjø.
Overvann fra planområdet knyttes til overvannsledning/bekk og føres til sjø.
8.12 Energi og klima
Klimaendring ift. økt nedbør er tatt høyde for i VA-rammeplan. Energiløsning vil avklares i
byggesak. Bygging i tre er en klimavennlig løsning. Det legges opp til lav parkeringsdeking som
legger til rette for lavt bilhold og økt gange, sykkel og kollektiv i tråd med Klimaforliket.
8.13 Universell utforming
Tomtens topografi sett opp mot kommunens ønske om en bebyggelse langs Ytrebygdsvegen fordrer
at byggene må legges på ulike nivå gjennom prosjektet. Prosjektet utnytter høydene godt ved å la
parkering, fellesrom og sportsboder ligge under uteområdet. En høyde på to etasjer må forseres
gjennom hele prosjektet for kobling mellom gatesiden av bebyggelsen og de felles uteområdene.
Dette blir gjort ved hjelp av en rampe i nord knyttet til bebyggelsen lengst nord og flere
passasjer/trappesmau gjennom feltene i østdelen av planområdet. En av passasjene tilrettelegges
med heis for å gi universell tilgang til uteområdene.
Minumum halvparten av lekeplass skal gis universell utforming. Lekeplassen skal ha universelt
utformet tilgang.
Ved å heve landskapet mot nord i prosjektet er det mulig å legge inn en trygg og bilfri snarvei for
skolebarn.
Topografien på tomten passer godt til konseptet om familieboliger. Stigningsforholdene gjør at alle
enheter får utgang på bakkeplan selv om enhetene ligger over hverandre. Ved å heve terrenget mot
nord sikres alle enhetene utsikt mot sørøst.
Se for øvrig kap. 8.10
8.14 Risiko og sårbarhet
Planforslaget vil:
- Fjerne fare for nedfall av stein ved registrert hule da den bygges igjen
- Fjerne avløst berg observert
- Fjerne registrerte fremmed arter innenfor tiltaksområdet
- Fjerne ev. forurensede masser i grunnen innenfor tiltaksområdet. Masseutskifting vil
ikke ha konsekvenser for ras eller flomfare.
- Mer harde flater kan endre avrenning noe, men VA-nettet er dimesjonert for å
håndtere dette. Området vil fortsatt ha en stor del ubebygget område.
- Ta høyde for at daldraget er del av nedslagsfelt for omkringliggende områder og
fungerer i dag som en flomvei. VA-rammeplanen håndterer dette.
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Legge til rette for tilkomst for beredskap.
Lokalklimatiske fohold blir ikke forverret av planforslaget. Den nye bebyggelsen kan
muligens avkjerme bebyggelse i nord for rått luftdrag fra sjøen, men bidrar ikke til
nytt inversjonsområde.
Det skal legges frem strøm til området, men ikke behov for nye kraftldnigner
Støysituasjon vil bli vesentlig forbedret for bebyggelse i vest og
Naustdalen/Olavsmarken slik den ligger i dag. Ny bebyggelse mot Fv. 556
Ytrebygdsvegen vil fungere som en støyskjerm samt redusere områder som opplever
luftforurensing fra veg.
Fv. 564 vil bli noe utbedret. Ulykker som er registrert er påkjøring bakfra og
utforkjøring, dette er ulykker som fortsatt kan forekomme selv med bedret
vegstandard.

8.14.1 Forurensning
Støy og støv reduseres internt i planområdet. Ev. foruresning i grunnen fjernes.
8.15 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planområdet vil ha sin adkomst via veg V5 i områdeplan for Søreide. Denne vegen er per 2018
privat, men er regulert til offentlig (kommunal). Det forutsettes at dette forholdet er allerede avklart
i gjeldende områdereguleringsplan.
8.16 Konsekvenser for næringsinteresser
Området er regulert til blandet formål bolig/næring i områdeplan for Søreide. Intensjonen bak
disponering av arealet var at næringsarealene skulle ligge nederst i bygningsmassen rettet mot
sjørettet næring som båthotell el. lignende. Det antas at behovet for slik virksomhet er dekket i
Søreide og det vil ikke ha noen negativ konsekvens for næringsinteresser at formålet endres fra
bolig/næring til rent boligformål. Boligene i planområdet vil være med å gi kundegrunnlag til
forretninger og servicevirksomhet på Søreide.
8.17 Interessemotsetninger
Ikke aktuell
8.18 Avveining av virkninger
Ikke aktuell
8.19 Konsekvenser for naboer
Ny bebyggelse i et område som har stått ubebygget i all tid kan være en overgang for mange
naboer. Det er gjort vurdering på plassering av bebyggelse ift. omkringliggende eksisterende
bebyggelse.
- Bebyggelse nord for planområdet (35/167) vil få noe redusert utsikt i de nederste
etasjene og leilighetene i front kan få noe innsyn. Dette er likevel ikke mer enn hva
som er normalt i urbane fortettingsområder. 35/167 ligger med gesimshøyde +38,
mens hus er erforeslått med byggehøyde +28
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Figur 8-4. Utklipp tverrsnitt F som viser planlagt bebyggelse sett i forhold til bebyggelse nord for planområdet. Ill: TAG Arkitekter

-

Solforhold ved vintersolverv blir også noe redusert på formiddagen for de nederste
etasjene i bebyggelse nord for planområdet.

Figur 8-5 Utklipp soldiagram vintersolverv før- og etter tiltak. Noe endringer av solforhold for bebyggelse i nord kl. 12.

-

Fellesområdet internt i planområdet vil være tilgjengelig for nærområdet og vil være et
godt bidrag til den etablerte bebyggelsen.

-

Bebyggelse vest for planområdet ligger på kote +16-+28 og er orientert i nord-sør
retning. Den nye bebyggelsen i vestre del av planområdet har tillatt byggehøyde +16.
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Solforhold og utsikt for bebyggelse i vest blir ikke forringet og det blir minimalt med
innsyn.

BH 16,0 m.o.h.

Figur 8-6 Utklipp tverrsnitt E som viser deler av bebyggelsen sett opp mot bebyggelse i vest. Hentet fra Stedsanalyse/Skisseprosjekt.
Ill: TAG arkitekter

-

Bebyggelsen vest for planområdet kan oppleve reduserte støynivå. Dette vil være en
positiv endring.

-

De felles uteoppholdsarealene i planområdet kan også tilføre et positivt samlingspunkt
for nærmiljøet.
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Avsluttende kommentar

Planen legger til rette for konsentrert og familievennlig boligbebyggelse med totalt 44 boenheter i
nærheten av en kollektivakse. Boenhetene fordeles på 26 stablede rekkehus med to enheter over
hverandre, 2 leiligheter, 12 rekkehus og 1 tomannsbolig/firemannsbolig (maks 4 enheter) som er
rettet mot familier. Planområdet vil tilrettelegges med grønne kvaliteter.
Ny bebyggelse langs Fv. 556 skjermer uteområdene internt i området mot støy. Her vil det etableres
et trygt fellesareal og sosialt rom med gode solforhold. Her vil være minimalt med kjøring, primært
en og annen flyttebil samt ev. beredskapskjøretøy.
Det legges til rette for bruk av sykkel og gange med felles sykkelverksted, innendørs
sykkelparkering og lav bilparkeringsdekning med 0,6 pr. 100 m2 jf. krav i KPA2018. Nærheten til
et godt kollektivtilbud vil også legge forholdene til rette for bruk av kollektivtransport. Området vil
ha gode felles og private uteoppholdsarealer.
Planområdet ligger i tilknytning til lokalsenter på Søreide og ligger i gang- og sykkelavstand til
flere viktige målpunkt i hverdagslivet som skole, barnehage, arbeidsplasskonsentrasjoner og
butikker.
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