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Forslag til detaljregulering offentlig ettersyn
Ytrebygda, Gnr. 116, Bnr. 212, Sandsliåsen 59, Reguleringsplan
Arealplan-ID 70380000
Sammendrag
Holon Bergen AS foreslår på vegne av Selvaag Bolig Sandsliåsen 59 AS detaljregulering for
et område på Sandsli i Ytrebygda bydel.
Planforslagets hovedformål er bolig. Bakgrunnen for planarbeidet er forslagstillers ønske om
riving av eksisterende næringsbygg og oppføring av boliger. Viktige tema i planprosessen har
vært riving av eksisterende bygningsmasse, omfang av ny bebyggelse, høyde, tetthet,
arkitektur og utforming.
Vi har ingen merknader til planprosessen så langt og vurderer mottatt planmateriale til å ha
tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vi slutter oss
til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget. Vi har allikevel noen merknader til
planforslaget.
Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11, og i henhold til delegert myndighet, sendes
følgende forslag til detaljregulering på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
a.

Ytrebygda, Gnr. 116, Bnr. 212, Sandsliåsen 59, Reguleringsplan, arealplan-ID Plan-Id
70380000 vist på plankart, datert 01.06.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 14.12.2021

2. Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn:
a. Kvalitet på torg/gatetun og uteoppholdsarealer må sikres bedre
b. Parkeringsdekning for bil må reduseres
c. BBB3 justeres opp imot kvalitet på gårdsrom, bedre solforhold og lavere høyde
d. Det skal sikres kvalitet i SGT1-2
e. BBB1 skal vurderes nærmere når det gjelder størrelse og høyde
f. Det skal sikres næring/tjenesteyting og/eller fellesfunksjoner i BBB1 mot
fellestorg f_SGT2
g. Det må sikres snarvei gjennom grøntområdet som ligger naturlig i terrenget fra
planområdet mot bybaneholdeplass Sandslivegen
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PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Ulf Sæterdal - konstituert etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Intensjonen med planforslaget er riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av
boliger i form av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsområder og gatetun.
Planområdet - dagens situasjon

Figur 1: Planområdet, nord for Flyplassvegen og vest for Håvardstunvatnet

Planområdet består av et kontorbygg i to etasjer med underetasje oppført rundt 1998, og
tilhørende parkeringsplass i front. Bruksarealet er 2962 m². De deler av tomten som
henvender seg mot vest og Sandsliåsen består av asfaltert flate for parkering.
Sandsliåsen er opprinnelig en skogkledd ås. Det er fremdeles en del vegetasjon og skog i og
rundt planområdet, med et vegetasjonsbelte mellom eksisterende kontorbygg og
Håvardstunvatnet.
Planområdet er opprinnelig del av gård gnr. 116 Håvardstun som ligger sør for Flyplassvegen
i Ytrebygda bydel. Kulturminnedokumentasjonen viser at det ikke er kjente kulturminner i
nærområdet. Eksisterende bygg som er oppført som kontorbygg er vurdert av Byantikvaren
for å være representativt for sin tid. Bygget er i en historisk og lokal sammenheng tidstypisk
for kontorbygg oppført for oljenæringen på 80- og 90-tallet.
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Figur 2: Eksisterende kontorbebyggelse med tilhørende parkering.

Overordnede planer og retningslinjer
Planområdet ligger i Ytre fortettingssone og grenser til Byfortettingssone mot nord. Mot øst
grenser området til grønnstruktur og Håvardstunvatnet (grønnstruktur G) i vest.
Gjeldende reguleringsplan for området er en eldre plan fra 1983, Reguleringsplan gnr. 116
Håvardstunvatnet Område Øst, felt C, Plan-ID 62400000. Eiendommen er regulert til kontor
og isolasjonsbelte, samt grøntområde mot vannet.

Figur 3: Utklipp av Plan-ID 6240000

KPA2018

Områdereguleringsplan for Bybanen Rådal - Flesland Plan-ID 61170000 vedtatt i 2011 førte
til økt planaktivitet i nærheten av holdeplasser til banen. Det er bl.a. nylig regulert boliger
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som grenser til planområdet i nord, Plan-ID 64470000. Det forventes at området blir utbygget
med flere boliger også øst for Sandsliåsen. Nærmeste bybaneholdeplass til planområdet er
Sandslivegen som ligger om lag 850 meter fra planområdet langs fortau.
Hovedinnholdet i planforslaget
Arealformål
Planforslaget tilrettelegger for inntil 62 boenheter, fordelt på 3 blokker (BBB1-3) og ellers
småhusbebyggelse (BKS1-5) i form av volumer som fremstår som rekkehus, dvs. konsentrert
småhusbebyggelse. BKS1-5 omtales som rekkehus i det følgende. For noen av rekkehusene er
det egen boenhet i underetasjen.
Volum - grad av utnytting og byggehøyder
Boligene har mellom 2 til 5 etasjer, der blokken langs Sandsliåsen mot øst er den høyeste med
5 etasjer. Mot eneboligbebyggelsen i sør er det rekkehus på 2 og 3 etasjer.
Høyeste kotehøyde er oppgitt til maks gesimshøyde GH = k+75,0 på sentrale deler av blokken
langs veien, vist som BBB1 i plankart og omtalt som A-blokken i planbeskrivelsen. Innenfor
gitte areal som fremkommer på plankartet kan det oppføres trappeoppgang til takterrasse,
pergola og boder.
%-BRA for planområdet samlet er oppgitt til %-BRA=120%, og nytt bruksareal 10.223 m².
%-BRA for BBB1 er oppgitt til 325%. For BBB2 er det foreslått tillatt opptil 200%-BRA, og
for BBB3 %-BRA=190%. For rekkehusene BKS1-5 varierer foreslåtte utnyttelsesgrad fra
100-145%-BRA. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er samsvar i planbeskrivelsen og
plankartet på oppgitt maksimal %-BRA. Vi viser til plankartet.
Bebyggelsesstruktur og byrom
Blokkbebyggelsen BBB1 planlegges som leilighetsbygg som avtrappes mellom 3 til 5 etasjer
(tilsvarende 6 etasjer (kote +75) for bygningsdeler på takterrasse i 5 etasje). BBB1 har en
sakset form. Boligblokken planlegges med felles takterrasse over deler av femte etasje. I
øverste etasje, takterrassen, tilrettelegges det for bygg som inneholder trappeoppgang, boder
for oppbevaring i tilknytning til bruk av terrassen, og pergola. Boligblokken trapper seg ned
mot sør og eksisterende boligområde.
Utformingen av rekkehusbebyggelsen er bygg i 2 og 3 etasjer med saltak. Møneretning er
spesifisert i bestemmelsene og vist i plankart og illustrasjonsplan. Inngangen til boligene vil
ligge på nivå med dagens overflateparkering. Materialvalget planlegges som trekledning for
rekkehusene BKS1-5, samt blokkbebyggelse BBB1-3, og tegl for blokken BBB1 langs
Sandsliåsen. Intensjonen med planforslaget er at bebyggelsen varierer i volum og skala,
materialitet og takform, mellom høyt og lavere, saltak og flate tak, tegl og tre. Bebyggelsens
fotavtrykk er plassert utfra et ønske om å sikre siktlinjer i og gjennom området mot
grøntområdet i sør og vest.
Uteoppholdsarealene planlegges med ulik karakter. Mot veien Sandsliåsen planlegges det et
mindre gatetun/torg, og sentralt mellom bebyggelsen planlegges det to tun.
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Figur 4: Illustrasjon av planlagt bebyggelse

Blågrønne strukturer
Området med skog i vest og sørvest mellom planlagt bebyggelse og Håvardstunvatnet
planlegges i stor grad opprettholdt. Bebyggelsen er foreslått plassert slik at dagens tregrense
videreføres. Det er utarbeidet naturmangfoldrapport datert oktober 2020 som er vedlagt
planforslaget.
Trafikkforhold
Parkering plasseres under bakken med adkomst fra kommunal vei Sandsliåsen. Areal for
parkering ligger under store deler av bebyggelsen og gårdsrommene. Parkeringsarealets
utstrekning under bakken er gjengitt i plankartets vertikalnivå 1. Det er ikke parkering under
rekkehusene, med unntak av de som ligger mot nord-vest. Beboere i rekkehusene (BKS1-5 i
plankart) har ikke direkte tilkomst til garasjeanlegget via heis- og trappehus. De kan velge
mellom ulike trappeløsninger, eller universelt utformet forbindelse via heis ved fellesarealene
i BBB3, eller ved en av de to portalene i BBB1.
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Figur 5: Ilustrasjon av planlagt volum av bebyggelse. Mot nord illustreres planlagt og godkjent
bebyggelse Sandsliåsen gnr. 116, bnr. 160

For nærmere beskrivelse av planlagt bebyggelse vises det til planbeskrivelsen kapittel 5.2,
samt vedlagt illustrasjonshefte for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet planoppstart 26.06.2020. Komplett planforslag til behandling ble mottatt
05.10.2021. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Merknader til kunngjøring og varsling av oppstart
Til varsel om oppstart ble det mottatt én privat merknad og 13 uttalelser fra høringsinstanser.
Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert 18.02.2021.
Materialet er gjennomgått og vurderes som dekkende.
I uttalelsene og merknadene er det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Forslag om å tilrettelegge for fellesfunksjoner sør/sørøst i området, bl.a. for å sikre en
bedre kobling mot eksisterende boliger.
 Kommunen bør vurdere kapasitet på barnehager og skoler i området.
 Området mot Håvardstunvatnet er uegnet for barn grunnet bratthet, og det bør derfor
vurderes større fellesarealer egnet for barn og unge.
 Antall boenheter bør reduseres, boliger mot sør bør tas ut for å gi et større
uteoppholdsareal.
 Bymiljøetaten påpeker at biologisk mangfold må kartlegges i planprosessen. Ny
bebyggelse må ikke komme nærmere Håvardstunvatnet enn slik bebyggelsen er i dag.
Skråningen mot vannet bør reguleres som grønnstruktur.
 Tilbudet for barn og unge bør kartlegges, herunder viktige målpunkt og ferdselsårer.

Side 7 av 17

 Det må tilrettelegges for fremtidsrettede løsninger for renovasjon, og etterstrebes
fellesløsninger med flere områder.
 Planområdet må sees i sammenheng med både nåværende og fremtidig bebyggelse for
å ivareta barn og unges interesser i området.
 Vestland fylkeskommune (Vlfk) forutsetter at rundkjøring ved
Sandslivegen/Sandsliåsen etableres før brukstillatelse kan gis. Tekniske tegninger for
fylkesveien sendes Vlfk i god tid før offentlig ettersyn.
 Familieboliger bør prioriteres.
 Byrom og uteoppholdsarealer må ha kvaliteter som tiltrekker og er spesielt egnet for
barn og unge.
 Planforslaget må hensynta Bergen kommunes kulturminne- og arkitekturstrategi.
Eventuell riving av eksisterende bygg skal dokumenteres.
 Bokvalitet skal vektlegges i planarbeidet.
Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forholdet til overordnete planer
Planforslaget vurderes i hovedsak å være i tråd med overordnede føringer og planer.
Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet ROS-analyse som eget notat, datert 02.03.2021. Det er i tillegg utarbeidet
notat om skredfarevurdering, datert 06.04.2017 i forbindelse med naboplanen Sandsliåsen 57.
For å avbøte risiko for løsmasseskred, steinsprut og steinsprang er det sikret i bestemmelsene
at det skal gjøres undersøkelser og utføres dokumentasjon ved anleggs- og sprengningsarbeider.
ROS-analysen forutsetter at det gjøres nødvendige trafikktiltak for trafikksikkerhet, herunder
henting av avfall.
ROS-analysen må omarbeides slik at listen over anbefalinger til tiltak ikke inneholder
generell info, men kun de konkrete tiltak som anbefales og som sikres gjennom planforslaget.
Dette gjelder to punkt i ROS-analysen; trafoer, og det som omhandler innendørs støy. For
øvrig ansees ROS-analysen som tilfredsstillende, og anbefalte tiltak er fulgt opp i
bestemmelsene.
Blågrønne strukturer og naturmangfold
Det er positivt at dagens asfalterte parkeringsplass foreslås erstattet av boliger, torg og
uteoppholdsarealer med mulighet for blågrønne kvaliteter. Planforslaget sikrer gjennom
hensynssone H540, med tilhørende bestemmelse § 4.1.1.1, at skogen mellom foreslått
bebyggelse og Håvardstunvatnet i stor grad bevares.
Slik plan- og bygningsetaten vurderer det bør imidlertid blågrønne kvaliteter være bedre sikret
i bestemmelsene. Illustrasjonsplanen er foreslått som «retningsgivende». Bestemmelse
§ 3.1.1.2 a og § 3.1.4.3.a sikrer tilsammen at parkeringsdekket dimensjoneres for å kunne tåle
80 cm jorddybde, og ellers «god og variert jorddybde». Det er ønskelig til 2. gangs
behandling at planforslaget nærmere spesifiserer og sikrer et tydelig minimumskrav til
kvalitet i uteoppholdsarealer og blågrønne strukturer, for eksempel gjennom krav til
jorddybde på betongdekke, eller gjennom bruk av blågrønn faktor.
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Adkomst og trafikkløsninger
Planområdet har adkomst fra Sandsliåsen. Deler av veien Sandsliåsen er regulert i Plan-ID
65340000 gnr. 116, bnr. 160. Planforslaget tilpasser seg løsningen. Det planlegges 4 meters
fortau mot fasader, én meters felt med gatetrær, 1,5 m. sykkelfelt, 6 m. kjørefelt, 1,5 m.
sykkelfelt og 2,5 meters fortau mot øst.

Figur 6: Gatesnitt

Bestemmelsene sikrer gjennomføring av samferdselstiltak i vest for Sandsliåsen, og sikrer
opparbeiding (ikke gjennomføring) av tiltak i øst for Sandsliåsen.
Rekkefølgekrav vedørende infrastrukturtiltak er sikret i bestemmelsene § 6. Der fremkommer
det bl.a. at sykkelfelt og fortau i reguleringsplan for Peterdalsmyra Plan-ID 66450000 skal
være sikret opparbeidet mellom Sandslivegen og Sandslikroken, og at rundkjøring
Sandslivegen-Sandsliåsen skal være sikret opparbeidet. Vlfk har spilt inn til oppstart
planarbeid at de legger til grunn at kryss mellom fv. Sandslivegen og kommunal vei
Sandsliåsen er etablert før boligene kan tas i bruk. Vi anser rekkefølgekravet innfridd ved
bestemmelse om sikret opparbeidet, tilsvarende planforslag i nærheten.
Renovasjonskjøretøy må benytte naboeiendommen Sandsliåsen 46 for å snu. Plan- og
bygningsetaten vurderer det derfor slik at samferdselstiltak i øst også må gjennomføres som
en konsekvens av planforslaget. Dette er også i tråd med RTP for planforslaget. Det vises til
vedlegg.
Snarvei
Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har vedtatt at det skal tilrettelegges for gåbyen Bergen.
Det skal ifølge naboplanen Sandsliåsen 57, Plan-ID 65340000 etableres snarvei fra
planområdet til bybaneholdeplassen. Det legges opp til at planområdet kan benytte denne
snarveien. Snarveien vil kunne innebære 50 - 250 meters kortere avstand, avhengig av om det
lages tverrforbindelse langs vestsiden av Sandsliåsen 57, noe vi foreslår blir etablert og sikret
i bestemmelser til planforslaget.
Parkering
Parkering planlegges i tråd med bestemmelser i KPA, dvs. bilparkering mellom 0,9 og 1,0
parkeringsplasser per 100 m² bolig, med tilrettelegging for lading. KPA åpner opp for et stort
spenn i parkeringsdekningen på 0,6 - 1,2 p-plasser per 100 m2 BRA bolig i Ytre fortettings-
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sone. Ut ifra at bybanestoppet Sandslivegen er ca. 10 minutter i gåavstand og med
transformasjon og fortetting i området, anbefaler vi at parkeringsdekningen justeres ned for
bil, innen planforslaget leveres til 2. gangs behandling. Parkeringsdekningen bør tallfestes i
antall plasser (ikke dekningsgrad lik som i KPA) og begrunnes ut ifra estimert reelt behov,
antall familieleiligheter mv. I sammenheng med dette bør det vurderes hvorvidt det er mulig å
videreføre tilsvarende bestemmelse om bildeling som finnes i tilgrensende plan i nord,
arealplan-ID 70380000, jf. dens bestemmelse pkt. 6.3.4.
For sykkel skal det etableres minimum 2,5 plasser per 100 m² bolig, og inntil 10% av
parkeringsplassene kan være utendørs. Minimum 5% av plassene skal dimensjoneres for
lastesykler og sykkelvogner. Bestemmelse § 3.1.1.3.b spesifiserer at tilkomst til parkering
skal være lett tilgjengelig fra inngang. Det er sikret utendørs gjeste/korttids-parkeringsplasser
(opptil 10 %), og minst 5 % av plassene skal dimensjoneres for vogner/lastesykler. Sistnevnte
tall bør revurderes ut ifra planlagt familieprofil. Sykkelparkeringstilbudet fremstår samlet sett
som tilfredsstillende. Det bør vurderes å tilby brukergruppen noe ekstra, eksempelvis i form
av tilrettelagt vaskemulighet, mekkepunkt etc. Situasjonen for syklister i bydelen er i
forbindelse med utbygging av bybanen m.m. blitt svært mye bedre enn tidligere, og det bør
kunne forventes høy sykkelandel dersom en legger til rette for det.

Figur 7: Parkering og sykkelparkering, markert i plandiagram av hhv. 1. etasje og underetasje (fra
planbeskrivelsen s. 52)

Grad av utnytting (%-BRA)
Planområdet ligger innenfor Ytre byfortettingssone der %-BRA skal tilpasses omgivelsene og
variere mellom %-BRA=30% - %-BRA=120%. Planforslaget har samlet utnyttelsesgrad
%-BRA=120%. For nærmere detaljering av det enkelte felt vises det til planbeskrivelsen side
43 og 44. Foreslått ny bebyggelse varierer mellom rekkehus og blokkbebyggelse. Vi gjør
oppmerksom på at tall i tabell i planbeskrivelsen ikke samsvarer med tall oppgitt i plankart.
Plankartet legges til grunn for vår vurdering.
Plan- og bygningsetaten foreslår at bygg BBB3 som er planlagt mellom rekkehusbebyggelsen
BBB2, BKS1-4 og boligblokken BBB1 reduseres i omfang. Bygget kan opprettholdes, men
må få et mindre fotavtrykk. Foreslåtte fellesfunksjoner i bygget opprettholdes.

Side 10 av 17

Sørlig side av BBB1, samt BKS4 og BKS5 ligger nærmest naboer. For Sandsliåsen 52 sin del
grenser garasje mot planområdet. Felles for Sandsliåsen 52 og 63 er at de har hovedutsikten i
sørlig retning, dvs. i retning vekk fra foreslått ny bebyggelse. Virkning for de nærmeste
naboer bør redegjøres bedre for. Dette kan gjøres gjennom ekstra medvirkningsarbeid og med
illustrasjoner som viser virkningen av ny bebyggelse for naboene.
Byggehøyder
Byggehøydene varierer fra 2 til 5 etasjer. Rekkehusene foreslås i hovedsak med tre etasjer og
maks MH +62,5. BBB2 foreslås med maks MH +68,5. Blokkbebyggelsen BBB1 foreslår
maks GH +75,0 der innenfor avgrenset område av takflaten kan legges det til rette for
takterrasse med tilhørende trappeoppganger, rekkverk, pergola og boder.

Figur 8: Illustrasjon av byggehøyder og takformer sikret i bestemmelsene

Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealer fordeles på fellesarealer, private arealer og takterrasse. Det legges opp til
at alle boenhetene får privat uteoppholdsareal. Det er utarbeidet illustrasjonsplan som viser
disse arealene. Uteoppholdsarealene bør bearbeides og utvikles frem mot 2. gangs behandling
av planforslaget. Plan- og bygningsetaten foreslår reduksjon av bygg BBB3. Bygget bør
reduseres både i fotavtrykk og høyde. Deler av arealet som nå planlegges til bebyggelse må
tas i bruk som felles uteoppholdsareal for beboerne.
I tillegg til felles og private uteoppholdsarealer på bakkeplan skal det etableres urbane byrom
mot Sandsliåsen. Byrommene skal utformes med regnbed, bytrær og beplantningssoner med
urbant preg. Ettersom byrommene ligger i gul støysone, inngår disse ikke i beregning av felles
uteoppholdsarealer.
Grøntområdet mellom bebyggelsen og Håvardstunvatnet er bratt og består i hovedsak av
skog, primær furuskog. Det tillates skjøtsel av skogen, men det skal ikke foretas inngrep i
form av murer eller annen terrengbehandling. Det vises til bestemmelse § 3.3.1.1.
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Bestemmelse § 4.1.1.3 som gjelder H540 Hensynssone grønnstruktur, åpner opp for
bearbeiding av området, inkl. støydempende tiltak, samt for at området regnes som en del av
MUA/felles uteoppholdsarealer, under forutsetning av at tiltakene er i tråd med illustrasjonsplanen. Ettersom illustrasjonsplanen kun er retningsgivende, gir ikke dette tilstrekkelig
forutsigbarhet ift. det juridiske om hvor mye og i hvor stor grad det kan foretas inngripende
bearbeiding av naturområdet mot vannet. Dette må sikres i forslag til 2. gangs behandling.
Det er utarbeidet soldiagram som viser solforholdene på eiendommen ved vårjevndøgn.
Soldiagrammet viser at det er gode solforhold på deler av fellesarealet, særlig arealet som skal
benyttes for utrykningskjøretøy (harde flater). De mest solrike arealene bør i størst mulig grad
tilrettelegges for fellesskap og lek, dette må vises i illustrasjonsplanen. Ifølge planbeskrivelsen datert 14.12.21 vil planlagt ny bebyggelse gi kveldsskygge på uteområdene til
nabo i Sandsliåsen 52, og ingen skyggevirkning på nabo i Sandsliåsen 63. Plan- og
bygningsetaten oppfordrer plankonsulent til å gjøre nærmere rede for skyggevirkningene på
berørt nabo i Sandsliåsen 52 innen forslaget leveres til 2. gangs behandling, samt orientere
berørt nabo nærmere.

Figur 9: Sol- og skygge diagram

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplanen viser et godt konsept for opparbeidelse av utearealene, inkludert
oppstillingsplass for brannbil og nettverk av interne gangforbindelser og oppholdsarealer.
Illustrasjonsplanen er foreslått med juridisk status som retningsgivende. Planforslaget stiller
krav om at utomhusplan utarbeides i sammenheng med søknad om tiltak. Plan- og
bygningsetaten vurderer at illustrasjonsplanen enten bør gis en mer premissgivende status,
eller at det settes krav i bestemmelsene som sikrer kvalitetene til et godt bomiljø, gode
oppvekstsvilkår, og best mulig tilpasning til området for øvrig.
Gatetun/Torg
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F_SGT1-2 har arealformål gatetun, med felles eierform. Vi vurderer at disse feltene og
tilhørende arealer (snuhammer) bør arbeides med videre, med mål om å sannsynliggjøre at
arealene får reelle estetiske- og bruksmessige kvaliteter, ut over at de betjener
avfallshåndtering på en god måte. Tømming inntreffer kun i korte perioder per uke, - resten av
tiden har arealene potensial for å løfte området for alle brukere. Planforslaget må være
tydeligere på hvilke funksjoner og kvaliteter som skal inn i f_SGT1-2, eksempelvis i form av
belysning, valg av dekke, møblering, beplantning m.m. Dette må komme frem av
bestemmelse § 3.2.5.1.b. I nevnte bestemmelse må bl.a. formulering «kan» erstattes med
«skal».
Renovasjon
Planforslaget løser renovasjon med mobilt bossug og nedgravde bunntømte konteinere. RTP
forholder seg etter hva plan- og bygningsetaten vurderer tilfredsstillende til BiRs
veileder/RTV.
Støy
Planområdet er per i dag noe støyutsatt. Det vises til støyrapport datert 12.02.2021 som følger
vedlagt. Støyforholdene er vurdert ut fra dagens situasjon, ikke fremtidig situasjon.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) for RV580 Flyplassvegen og FV5170 Sandslivegen viser at dagens
trafikk, tatt fra Nasjonal vegdatabank har hatt en jevn nedgang siden 2016, og er lavere enn i
2010. For veien KV5351 Sandsliåsen like øst for de planlagte boligene er det lagt opp til en
dobling av dagens trafikk (år 2016) som følge av den planlagte boligutbyggingen i området.
§ 2.5.2 sikrer at støynivået i uteoppholdsareal ikke skal overstige nedre grenseverdi for gul
støysone. Vi vurderer at planforslaget løser støyutfordringer tilfredsstillende.
Naturmangfold
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet Naturmangfoldrapport. Dokumentasjonen
redegjør for de mest dominerende artene på stedet og trekker frem funn av arter på
fremmedartslista og rødlistede arter. Planområdet består i dag av både asfalterte flater,
beplantet areal samt naturlandskap i form av skog.
Trærne på tomten er i hovedsak furu og bjørk, i tillegg finnes det hassel, selje og ask. Det er
plantet ulike buskvekster rundt parkeringsplassen.
Planforslaget tar sikte på at skogsområdet mellom utbyggingsområdet og Håvardstunvatnet
skal bestå, men åpner opp for noe bearbeiding.
Bestemmelse § 2.6.5 sikrer at i hekkeperioden fra 15. april til 15. juli skal det ved bygging tas
særlig hensyn til hekkende fugler i forbindelse med sprenging og annen støyende virksomhet.
Barn og unges interesser
Det er sikret i bestemmelse § 3.1.1.2 c) at det skal etableres lekeplasser som tilrettelegger for
variert lek og opphold for både barn og unge.
Skolekapasitet og barnehagedekning
For barnehage- og skolekapasitet vises det generelt til gjeldende barnehage- og skolebruksplan. Det forventes tilstrekkelig kapasitet i Ytrebygda bydel. Maks kapasitet og elevprognoser for de ulike skolene er noe ujevnt fordelt i bydelen. For Skranevatnet skole
forventes det økning i elevtall frem mot 2026.
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Det planlegges flere store boligprosjekter i nærheten av planområdet som vil kunne påvirke
skole- og barnehagekapasiteten i årene fremover. Planforslagene/prosjektene må vurderes
samlet for å få oversikt over barnehage- og skoledekning i nærområdet. Planforslaget viser til
at det per dags dato er full bydelsvis barnehagedekning.
Planforslaget tilrettelegger for familieboliger og barnehage- og skoletilbud i området er derfor
en viktig problemstilling. Nøkkeltall for barnehage- og skolebehov (avhengig av boligtype): 6 barnehagebarn pr. 20 boenheter - 1 elev pr års trinn pr. 20 boenheter.
Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som er nærmest, eller den skolen i nærmiljøet
de sokner til. Planforslagets virking på barnehage- og skolekapasitet bør derfor drøftes og
avklares ytterligere i planmaterialet. Bestemmelse § 2.8.1 sikrer at det skal dokumenteres at
skole- og barnehagedekning i nærområder er tilstrekkelig, før det kan søkes om rammetillatelse for BBB1-3 og BKS1-5.
Kulturhistoriske verdier
Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet. Det er utarbeidet dokumentasjon for
eksisterende kontorbygg. Byantikvaren har godkjent kulturminnedokumentasjonen.
Universell utforming
Bestemmelse § 2.1.1 sikrer at utearealene fra boligene skal ha trinnfrie hovedadkomster.
Adkomst til planlagte lekeplasser innen planområdet er også universelt tilgjengelige.
Bestemmelse § 3.1.1.5.a) sikrer at universell utforming er et tema ved byggesøknad.

Figur 10: Illustrasjon som viser inngangsparti med røde piler

VA-rammeplan
Asplan Viak har utarbeidet VA-rammeplan for planforslaget. Det planlegges ingen
tilknytninger til kommunalt overvannsnett siden overvann skal ledes naturlig til terreng med
Håvardstunvatnet. Vi har ingen merknader til VA-rammeplanen.
Klimagassregnskap
Multiconsult Norge AS har laget klimagassberegninger for planforslaget vha. One Click LCA.
Oppføring av ny bebyggelse vil medføre et totalt klimagassutslipp på 16 716 tonn CO2-ekv,
ikke inkludert parkeringsgarasjen. Dette tilsvarer ca. 0,034 % av Norges samlede utslipp i

Side 14 av 17

CO2-ekvivalenter, i 2019-tall. Rivning av eksisterende bebyggelse kommer i tillegg. I tillegg
må garasjeanlegget medtas. I følge KPA 18.3 skal det for reguleringsplaner tilpasset planens
omfang redegjøres for: Tiltak for å minimere energibruk, tiltak for å minimere klimagassutslipp, valg av energiløsninger og byggematerialer. Klimagassberegningen må revideres mot
2. gangs behandling av planforslaget. Riving av eksisterende bebyggelse må medtas i
beregningene. I tillegg skal redegjørelser som følger av KPA pkt. 18.3 svares ut bedre.
Planfremstilling
Planmaterialet har tilfredsstillende kvalitet for å legges ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring. Planmaterialet har noen mangler, og det må påregnes oppdatering av planmaterialet
før 2. gangs behandling. Maksimalt antall boenheter som planen hjemler er 62. Dokumenter
som viser 70 boenheter må rettes før 2. gangs behandling. Generelt er det også behov for å
stramme opp planforslagets juridiske virkning. Planforslaget skal sikre alle nødvendige
kvaliteter. Det er ønskelig at planforslaget sikrer større forutsigbarhet, bl.a. når det gjelder
terrengbehandlingen i grensesnittet mot Håvardstunvatnet, samt uteoppholdsarealer. Viktige
tema som kan avklares i planfasen bør ikke utsettes til byggesaksbehandlingen.
Det har generelt vært relativt lite dialog i saken så langt. Vi har spilt inn forslag til endringer i
e-post datert 24.08.21 og i e-post den 14.12.21. Disse er oppsummert og kommentert punktvis
av plankonsulent den 04.10.2021, og ved innsendelse av reviderte bestemmelser og
planbeskrivelse den 15.12.21.
Konklusjon
Plan- og bygningsetaten støtter formålet med planforslaget som er å transformere fra
næringsformål til boligformål på eiendommen. Planforslaget er innenfor rammene av KPA.
Foreslått tomteutnyttelse er i det øvre sjiktet av hva som kan være mulig å få til på denne
tomten, sett mot kvalitetskrav som gode uteoppholdsarealer og solforhold på gårdsrommene.
Det fremstår som krevende å utforme og plassere volum og uteområder på en slik måte at det
binder sammen planlagt ny bebyggelse mot nord, mot eneboligbebyggelsen i sør, samt
hotellet mot øst. Det er vist en god forståelse for dette i den skriftlige dokumentasjonen. Det
er imidlertid for tidlig å konkludere om det samme er tilfelle for selve plangrepet med
plassering og utforming av bygg og uteområder. Til 2. gangs behandling må en derfor se
nærmere på om det er rom for forbedring når det gjelder tilpassing til nabolaget og utforming
internt i området. Dette gjelder primært høyder og plassering av bygg, særlig bygget som
plasseres i gårdsrommet, BBB3. Vi har tidligere spilt inn at BBB3 vurderes å være for stort og
at byggegrensene bør gjøres mindre. Uten BBB3 eller med en reduksjon av BBB3s fotavtrykk
vil det være mulig å trekke øvrig bebyggelse inn mot senter av planområdet, hvilket vil kunne
redusere planforslagets negative virkning på både nabobebyggelse og terrenget mot
Håvardstunvatnet. Forslagstiller har presisert at de ønsker at planforslaget legges ut på
offentlig ettersyn i sin nåværende form, før det eventuelt gjøres endringer. Dette også for å få
innspill til videre planarbeid.
Planforslaget bør justere ned dekningsgraden for bil, gitt at bybanestopp er innenfor
gangavstand og nye oppgraderinger av sykkelinfrastrukturen i bydelen. Parkeringsdekningen
for bil bør begrunnes nærmere, og spesifiseres ut ifra en kvalifisert vurdering av reelt behov,
sett opp mot de ulemper som økt biltrafikk medfører for området.
Plan- og bygningsetaten ser det som nødvendig at planen i større grad sikrer og
sannsynliggjør at torg/gatetun får reelle bruks- og estiske kvaliteter for beboerne i området og
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fremtidige beboere innenfor planområdet. Torget vil være godt synlig fra hotellet og oppleves
som en viktig del av det offentlige rommet. Både bruksmessige og estiske kvaliteter må derfor
tillegges stor vekt. Dekke på formål gatetun bør gis spesifiserte kvaliteter. Det må avklares
mot Bymiljøetaten om det kan være aktuelt med offentlig eierformål på f_SGT1-2. Arealets
potensial for beboerne i området og som møteplass bør utforskes videre før 2. gangs
behandling.
Planforslaget må sikre at andelen harde flater (asfalt/betong eller lignende) på betongdekke
ikke blir uhensiktsmessig høyt, og at arealene på dekke gis god landskapsfaglig behandling,
med tilstrekkelig jordoverdekning der hvor det vurderes som aktuelt. At betongdekket skal
dimensjoneres for å tåle opptil 80 cm jordoverdekning, er kun en forutsetning for å få dette til,
og det sikrer ikke bruksmessige eller estetiske kvaliteter. Både harde og myke overflater skal
tillegges vekt ved videreutvikling av landskapsrommene, herunder gårdsrom og torg.
Blandet formål som inkluderer næring og bolig bør vurderes for hele eller deler av etasjen på
gateplan for BBB1. Samlet planlegging i området tilsier at det vil kunne oppstå behov lokalt
for områdefunksjoner slik som nabolagskafé, brukthandel (gjenbruk), åpent tilbud til ungdom,
åpent verksted, kontorfunksjoner (hjemmekontor), sosialt samlingssted for beboerne eller
liknende, og i alle tilfeller «noe mer» i tillegg til boligformål. Planforslaget bør muliggjøre
flerfunksjonell bruk ut over å sikre høy 1. etasje mot gaten, og at slik bruk kan inntreffe uten
at det oppstår behov for planendring eller en dispensasjon.
Det må sikres at snarvei føres gjennom naboplan i nord på en slik måte at traséen bevarer sin
funksjon som snarvei. Det er ca. 850 meter til bybanestopp via universelt tilbud på fortau fra
planområdet. Dersom snarveien legges i raskest mulige linje vil avstanden her tilsvare ca. 600
meter. Dersom ikke, er det risiko for at snarveien blir tilnærmet like lang som det universelle
tilbudet, og vil dermed miste sin funksjon som snarvei. Sti lagt i og etter terrenget mellom
eksisterende trær med utsikt mot Håvardstunvatnet vil ha sin egenverdi og gi en annen
opplevelse av å ferdes i nærområdet. Snarveien bør koble seg til snarvei regulert i naboplanen
for Sandsliåsen 57.
Vi slutter oss i utgangspunktet til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget. Vi har
likevel noen merknader. Hovedsakelig gjelder dette følgende forhold:







Kvalitet på torg/gatetun og uteoppholdsarealer må sikres bedre
Parkeringsdekning for bil må reduseres
BBB3 justeres opp imot kvalitet på gårdsrom, bedre solforhold og lavere høyde
Det skal sikres kvalitet i SGT1-2
BBB1 skal vurderes nærmere når det gjelder størrelse og høyde
Det skal sikres næring/tjenesteyting og/eller fellesfunksjoner i BBB1 mot fellestorg
f_SGT2
 Det må sikres snarvei gjennom grøntområdet som ligger naturlig i terrenget fra
planområdet mot bybaneholdeplass Sandslivegen
Dette er foreløpige vurderinger. Vår endelige anbefaling vil fremkomme av fagnotatet til
endelig behandling (2. gangs behandling).
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Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ , snr 202006612
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