PLANBESKRIVELSE
Datert: 14.12.2021

Bergen kommune
Ytrebygda, gnr. 116, bnr. 212, mfl.
YTREBYGDA. GNR 116 BNR 212, SANDSLIÅSENSØR
Arealplan-ID 4601_70380000

Bergenkommunesmal lastet ned04.11.2020

Sist revidert
Plankonsulent

Prosjektnummerog navn
Dokumentnavn
Prosjektansvarlig
Medarbeidere

04.10.2021
HOLONBergen AS
Adresse:
Kanalveien11
5068Bergen
Tlf. 55 30 06 00
bergen@HOLON.no
170910
Sandsliåsensør
Planbeskrivelse
JanEspenVik –By- og regionplanlegger
Tlf. 975 83 416
HeleneFitje –Arkitekt
Karoline BakkeNagell –Arkitekt
Kari Dalland–Planlegger

Side2av 83

INNHOLD:
1

Sammendragog nøkkelopplysinger..............................................................................4

2

Bakgrunn..........................................................................................................................4

3

Planområdet –dagens situasjon.....................................................................................5

4

Planstatusog rammebetingelser..................................................................................27

5

Beskrivelseav planforslaget.........................................................................................31

6

Planprosessog medvirkning.........................................................................................62

7

Konsekvensutredning....................................................................................................62

8

Virkninger og konsekvenserav planforslaget............................................................63

9

Avsluttende kommentar...............................................................................................82

Side3av 83

1 Sammendragog nøkkelopplysinger
1.1 Sammendrag
Reguleringsplanforslaget
er utarbeidetfor SelvaagBolig Sandsliåsen59 AS av HOLON
BergenAS. Planområdetligger i Ytrebygdabydel, adresseSandsliåsen59, og omfatteri
hovedsakgbnr 116/212.Formåletmed planforslageter å rive eksisterendekontorbyggfor å
leggetil rettefor boliger som konsentrertsmåhusbebyggelse
og blokk.
1.2 Nøkkelopplysninger
Bydel:
Gårdsnavn/adresse:
Forslagsstiller:

Ytrebygda
Sandsliåsen59
SelvaagBolig
Sandsliåsen
59 AS

Gårds-ogbruksnummer:

116/212

Plankonsulent:

HOLONBergenAS

Bolig

Planområdetsstørrelse:

120,0% BRA

Nytt bruksareal/
Antall nye boenheter:

10,2dekar
10223,0m² BRA/
Inntil 62boenheter
Nei
dd.mm.åååå–dd.mm.åååå

Sentralegrunneiere:
Planenshovedformål:
Gradav utnytting:

Konsekvensutredningsplikt Nei
Varselom innsigelse:
Kunngjortoppstart:
26.06.2020
Offentlig ettersyn:
Problemstillinger:
Strøkstilpasning,utforming av offentlig rom

2 Bakgrunn
2.1 Bakgrunn for planarbeidet
Sandsliåsen59 er avsatttil ytre byfortettingssone(sone3) i KPA2018,og åpnerfor utvikling
av eiendommentil boligformål. Forslagsstillerønskerå omformeeiendommeni tråd med
kommuneplanens
arealdelog den generelleutviklingen med fortetting langsbybanen.Dette
vil medføreriving av eksisterendekontorbyggpå eiendommensom har stått utenleietakerde
sisteårene.
HOLONBergen var ogsåplankonsulentfor detaljreguleringsplanfornabotomti nord, gnr.
116 bnr. 160 Sandsliåsen(ID 65340000),en plan somble vedtatt28.05.2020.
Sandsliåsenhar de sisteåreneværti transformasjon,og er i ferd med å bli en gatepregetav
boliger, og ikke kun næringog hotell. Planområdetegnersegsværtgodt for boligbebyggelse.
2.2 Hensikten med planforslaget
Eksisterendekontorbebyggelse
på tomtener omkransetav kommendeblokkbebyggelsepå
tilgrensendetomt i nord(plan vedtatt28.05.2020),av eneboligbebyggelse
i sør / sørøstog av
et hotell i vest.Intensjonenmed planforslageter å rive kontorbyggetog byggeboliger med
tilhørendeanleggpå tomten.
Boligbebyggelsenskal gjennomsin formgivning og arkitekturbinde sammenog skapegode
romlige relasjonermellom hotellet ogeksisterendeog planlagtboligbebyggelse,som er vidt
forskjellig i bådeuttrykk og skala.Ny bebyggelseskal plasseresslik at kommunalvei
Sandsliåsengis en meningsfull,identitets-og verdiskapendeavslutningi utforming som
gatetun.Stiforbindelsemellom ny bebyggelseog Håvardstunvatnet
til bybanestoppskal
videreføressom konsept,viatilgrensendeprosjektpå nordsideni nummer57. Somfor
naboprosjektet,er det nærhetentil naturområdetrundt Håvardstunvatnet
som i stor gradskal
få definereplangrepetog kvaliteteneinternti planområdet.
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3 Planområdet –dagens situasjon

Figur 1 Oversiktskart.
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Planområdethar tilkomst via den kommunaleveien Sandsliåsen.
BybanestoppSandslivegen
ligger inærområdettil planområdet.
Storedelerav tomtenbenyttesi dagtil overflateparkering.Etdelvis saksetkontorbygg,
hovedsakeligi 2 etasjer+ underetasje,ligger på kantenav flaten medutsyn mot
Håvardstunvatnet
i vestog sørvestog mot parkeringsplassen
i øst.Et belteav bjørketrærmed
innslagav furufungerer som visuell skjerm mellom eksisterendebebyggelseog veien
Sandsliåsen.
Vestredel av tomtenligger i skrånendeterrengog er dekketav furuskog.

Figur 2Tomten settsomskråbildefra sør. Kilde: kart.1881.no
3.1 Beliggenhetog avgrensning
3.1.1 Beliggenhet
Planområdetligger ved Håvardstunvatnet,
lengstsør langskommunalvei Sandsliåsen,
på
Sandsli,i Ytrebygdabydel. Østfor planområdetligger hotellet Quality Hotel EdvardGrieg,
golfbanentil FanaGolfklubbog dernestSiljustøl. Sørfor områdetligger enebolig-og
rekkehusbebyggelse,
og Flyplassveien.Pånordsidenligger kontorbebyggelse,
på en tomt som
er regulerttil boligbebyggelse,og på vestsidener Håvardstunvatnet
med tilhørende
grøntområder.
Fanatorgetligger 1,7 kmfra planområdetmed et bredtspekterav varerog tjenester.
Nærmestedagligvarebutikk(samtblant annetsushiog bowling) ligger 700meterfra
planområdet.
3.1.2 Planområdetsavgrensning
Planavgrensningentar
utgangspunkti forslagsstillerseiendom(gbnr. 116/212),men
inkludererogsåarealutenforeiendommen.Plangrensenoverlapper
delvis med naboplanfor
Sandsliåsen57 i nord (ID 65340000)og plan for EdvardGrieg Suitell i sørøst(ID 62200000).
Avgrensningenfølger regulertoffentlig kjørevegi plan 62200000og tar for segtilgrensende
vegarealpå beggesider av vegen.Dette er vurdert somnødvendigfor å medta
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manøvreringsareal/vendehammer
for størrekjøretøy,og for å videreføreplanlagtsykkelfelt,
fortau og felt med gatetrær.Sliksikresen helhetligplan for denkommunalevegen,med best
mulig tilpasningtil naboplanerog planlagtgatetversnitt.

Figur 3Planens avgrensning.Overlappmedplan-id 65340000visesmedblå skravur.
Overlappmedplan-id 62200000visesmedlilla farget felt.
3.2 Arealbruk
Tilstøtendearealerhar differensiertbruk og reguleringsstatus.
Nord for planområdetskal deti
nærfremtid oppførestett boligbebyggelse.Påøstsidendominererhotelletsnyestefløyog et 2etasjerhøyt kontorbygg.Motsør er det eneboligbebyggelse
medinnslagav rekkehus.På
vestsidenligger etskogsbeltepåca. 50 meterog Håvardstunvatnet
på ca. 70 meter,målt fra
veggliv på eksisterendebebyggelse.
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Figur 4Tilstøtendearealersreguleringsstatus,kartlag medvedtattereguleringsplankartover
ortofoto. Kilde: kommunekart.com
3.3 Stedetskarakter og landskap
3.3.1 Viktige landskapselementer,
områdetssynlighetfra omgivelseneog romlige
sammenhenger
Planområdetligger i sørlig endeav et høydedragog en flate mellom to separatenord-sør–
gåendedaldrag.På vestsidener det Håvardstunvatnet,
med tilhørendeskogrundt seg,som
utgjør det definerendelandskapsrommet.
På østsidenfinner vi nordredel av golfbanen,som er
en forlengelseav dalføretSteinsviken.Deretterstiger terrengetmot øst igjen, med skogen
som omkranserSiljustøl. Mot sør pregestopografienav Flyplassvegenog barrierevirkningen
den utgjør.
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Figur 5Høydeplottmedskyggerelieff.Kilde: Høydedata.no/laserinnsyn

Figur 6Flyfoto av bebyggelseni, og i nærhetav, planområdet.Kilde: GoogleMaps
Bebyggelsei planområdetutgjør densørvestligedelenav en sammenhengende
bebyggelsesstruktur
på flaten, og settfra nord og øst vil denderfor ikke gi noentydelig
fjernvirkning. Ettersombebyggelsenligger ytterstpå en flate og fordi terrengetgradvisfaller
nedoverlike sørog vestfor tomten,er bebyggelsenpå tomtennoemersynlig fra sørvest.Fra
Flyplassveiensørvestfor tomtenkan bebyggelsensåvidt skimtesbak trærnesom står der. Fra
sørsidenav Flyplassveien,i nordligedeler av Skageveienog områdetrundt, vil manogså
kunnesebebyggelsepå tomten.
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Figur 7Sett fra Flyplassveien,sørøstfor planområdet.Kilde: google.no/maps

Figur 8Planområdetsett i fugleperspektivfra sørvest.Nordlige deler av Skageveiennærmest
i bildet. Kilde: 3D-kart fra google.no/maps
3.3.2 Eksisterendebygningsstrukturog bygningsform
Eksisterendebebyggelsepå gbnr 116/212er et kontorbyggsom ble ferdigstilt rundt 1998.Det
har 2 etasjerplussunderetasjeunderdeler av bygget,flate takog et bruksarealpå 2962m².
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Figur 9Skråfoto av eksisterende
bygg.Kilde: kart.1881.no
Kulturminnedokumentasjonvedlagt
planenkonkluderersom følger:
«Byggeter representativtfor sin tid og har autentisitet.Det står i en i historiskog lokal
sammenheng.
Kvalitetenvurderestross de stilhistoriskemarkøreneå ikke væreutover
ordinær.»
3.3.3 Tidsdybde
Planområdetble utbygdi 1997/98.Opprinneligvar heleSandsliåsenen skogkleddås,
hovedsakeligdekketav bartrær.Deler av eiendommenmedgbnr 116/212har fremdelesskog,
som man kan sepå flyfoto fra 2016.

1951
1970
Figur 10Historiske flyfoto av området.Kilde: kart.finn.no
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2016

3.3.4 Solforhold
Solforholdenepå tomtener veldig gode,i og med at tomtenligger på en flate sørvestpå et
høydedrag,med fri sikt søroverog vestover.Ved jevndøgner det beregnetå væresol fra
07:00 til 19:36.

Figur 11 Solkurvepå jevndøgn.Kilde: Suncurves.no
3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Somvedleggtil planforslageter det utarbeidtkulturminnedokumentasjon.
Byantikvarenhar
gjennomgåttkulturminnedokumentasjonen,
og i e-postdatert18.12.2020,ogsåvedlagt
planforslaget,uttaler de at den virker faglig settgodt utført, og dokumenterer
strøkets/planområdets
historie og bygningensom et nyeretids kulturminnerpå en tilstrekkelig
og grundigmåte.
Kulturminnedokumentasjonenavdekker
at detikke finneskjentekulturminnerinnenfor
planområdet.Nærmesteregistrertekulturminneer en kokegroplokalitetved
rekkehusbebyggelsen
sørfor hotellet.Dennelokasjonener fjernet, trolig i forbindelsemed
utbyggingenav rekkehusbebyggelsen.
Planområdetvar opprinneligdel av gård116 Håvardstuni Fana.Tuneti gnr. 116 ligger sør
for Flyplassvegen.Fleslandlufthavn ble åpneti 1955.Samtidigmedbyggingav
Flyplassvegenble det fra midtenav 50-talletbyggetboliger langsdenne.Umiddelbartsør for
planområdeter det slik bebyggelse.
Flyplassvegenga noentiår seneregrunnlagfor etableringav virksomhetmednærhettil
flyplassen.Det medførteat det mesteav utmarkennord for Flyplassvegenpå Kokstad/
Sandslible solgt til BergenTomteselskappå begynnelsenav 80-tallet,og den store
utbyggingenav SandsliKokstadsom næringsområde
begynte.Fra midten av 1980-tallet
dannetsegetterhvert en næringsklyngeknyttet til oljevirksomhetpå Sandsli,da de store
bedrifterslik som Equinor (dengangStatoil) i 1984 og Norsk Hydro i 1986,Aker Solution,
Odfjell Drilling medflere etablertesegmedstorekontorbyggfor drifting av oljefelt som
Gullfaks og Troll, som på den tiden ble satti produksjon.I Sandsliåsenetablertedet seg
mindreoljerelaterte-og kunnskapsbedrifter
som for eksempelSchlumbergeri Sandsliåsen40
i 1989,programvareutviklerPMS-Nordeni Sandsliåsen57 i 1999,og OneSubsea
Processing
AS i Sandsliåsen46 i 2005.I Sandsliåsen59 etablerteSmedvigDrilling segi 1998,da bygget
som står i planområdeti dagble oppført.
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Kulturminnedokumentasjonen
for Sandsliåsen59 vurderereksisterendebygg som et
tidstypisknæringsbyggmednoe over standardkvaliteter.Byggethar detaljerog fargebruk
som pekeri retningav postmodernismen.
Særliggjelderdet de røde«falskesøylene»i
fasadenog horisontalebåndi inngangspartiet.Byggetviser nå tegn til å eldesog særliger
energitypefor oppvarmingog energiklassefor byggetikke lengeri tråd mednåtidens
standard.Byggeter representativtfor sin tid og har autentisitet.Det ståri en i historisk og
lokal sammenheng.
Kvalitetenvurderestrossde stilhistoriskemarkøreneå ikke væreutover
ordinær.
3.5 Landbruk
Arealressurskartpå kilden.nibio.noog historiskekart på kart.finn.noavdekkeringen
nåværendeeller tidligere landbruksaktivitetpå tomten.Før tomtenble byggetut var der en
skogkleddås.

Figur 12Arealressurskartfra kilden.nibio.no.
3.6 Naturverdier
3.6.1 Vegetasjon,dyreliv og andrenaturforhold
ParaplyPlanog LandskapAS har utarbeideten naturmangfoldrapport
for Sandsliåsen59,
basertpå funn fra befaringi oktober2020.Her følger en oppsummeringav viktige funn og
registreringer.
Overordnetsier rapportenatlandskapetpå tomtenbestårav bådeasfaltertareal,beplantet
arealog naturlandskap.På fremsidenav dagensbygg er det plantetstørrebuskfelt.På
vestsidenav tomtener det et belteav furuskogi bratt terrengned mot Håvardstunvatnet.
I
ytterkantenav furuskogener det løvtrærog plantersom etablererseggodt i kantsonen.

Side13av 83

Figur 13Overordnetinndelingav flater på tomten.
De storetrærnepå tomtener hovedsakeligfuru og bjørk. Av de mellomstoretrærnedominerer
hasselog selje.I tillegg ble det ulike stederpå tomtenfunnetflere skuddav ulike tresorter
som svartor,rogn, spisslønnog ask.Av skuddeneer askrødlistettreslag,men disseer vurdert
som lite levedyktigegrunnetaskesykenog skuddenesetableringssted
(i blomsterbedtett på
bygning).
Rundt bygget,spesieltmot parkeringsplassen,
er det plantetbuskeri størrebuskfelt.Buskene
er alle introdusertearterog er fremmedartslistet.Flereav dissehar høyt invasjonspotensialog
mulig negativøkologiskeffekt, som for eksempelkrypmispel(fortrengerandrearter),
buskmure(sprersegmye, menfortrengerikke stedegnearter,eller endrerøkologiske
forutsetninger)og purpursurbær(har storemørkebærsomspresmedfugler ogarten kan
konkurrereut stedegenvegetasjon).Vedutbygging vil det væreviktigå fjerne de fremmede
artenepå stedet,samtå rensemassenefor å unngåspredning.En utbygginggir videre
mulighetentilå innførestedegenvegetasjon.
Ulike stederpå tomtenble det gjort funn av stedegneplantermedhjemmeli Norge,som for
eksempelhøymol,bringebær,geitrams,melbær,einstape,glatt marikåpe,mm. Det ble også
gjort funn av matriskeog rød fluesopp.
Furuskogenned mot Håvardstunvatnet
bør forbli uberørt.Skogenhar en estetiskverdi og kan
naturlig håndtereovervann.Densørgerogsåfor at det biologiskemangfoldetrundt
Håvardstunvatnet
forblir mestmulig uberørt.

Side14av 83

Figur 14Furuskog.Håvardstunvatnetbak trærne.Foto av Paraply Plan og LandskapAS.
Dyr, insekterog mikroorganismerer ikke vurderti naturmangfoldrapporten.
Det visestil
Artsdatabankens
registrerteobservasjoneri nærområdetav følgenderødlistetearter:Sothøne
(sårbar)og Gulspurv(nærtruet). Sothønener observerti Håvardstunvatnet
som ligger øst for
1
tomten.”Sothønelever i ferskvannmedtett vegetasjonlangs breddene” . Det er viktig bevare
beltetav furuskogsom ligger på vestsidenav tomtenfor å opprettholdeden tette vegetasjonen
rundt vannet.Gulspurver vanlig å finne i jordbruks-og kulturlandskap.Grunnentil at artener
klassifisertsom nærtruet er fordi det er blitt observertnedgangi bestanden.Dette skyldes
mestsannsynligpåvirkningerfra jordbruket.
RådgivendeBiologer AS har utarbeideten rapporti forbindelsemedplanarbeidfor
KnutepunktSandsli,på vestsidenav Håvardstunvatnet.
Dennerapportenvurdereret større
influensområde,inklusive arealerpå deler av østsidenav vannet.I dennerapportenkommer
det frem følgende:
«RØDLISTEARTER
I influensområdeter det registrert flere rødlistedefuglearter: Tyrkerdue(VU), fiskemåke
(NT), stær(NT) og tårnseiler (NT). I tillegg finnesål (CR) trolig i vassdraget.En forekomst
medtreslagetask (NT) ble registrert inntil stienlangsHåvardstunvatnethelt i sørvest.
Rødlistearterer på bakgrunnav sannsynligforekomstav ål vurdert å ha stor verdi.»
I områdetrundt vannetgir oppslagi Miljødirektoratetsnaturbase.no
treff på vannriksei
Håvardstunvatnet,
funndato2015.Vannriksenhar ifølge artsdatabanken
blitt nedgradertpå
rødlistenfra EN til VU / fra truet til sårbar.
I rapportentil RådgivendeBiologer AS fremgårdet at det finnes aureog gjeddei
Håvardstunvatnet.
1

Olsen,A.I. (2019) ”Sothøne”.Storenorskeleksikon.Hentet26.10.2020.Tilgjengelig fra:
https://artsdatabanken.no/taxon/Emberiza%20citrinella/41986
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3.6.2 Sammenhengende
blågrønnestrukturer
I Bergenkommunestemakartsammenhengende
blågrønnestrukturer,er selveplanområdet
registrertsomYtre fortettingssone.Like vestfor tomtener det registrerten økologiskkorridor
langsHåvardstunvatnet
sin østrebredd,hvor dyr kan ferdes.Stiplet grønnlinje markertY3 i
Figur 15 viser til blågrønnforbindelseSøvik -Skranevatnet–Håvardstunvatnet,beskrevet
slik i kartet: «Variert forbindelsesomomfatterbådeeksisterendeturtrase og vassdrag,i
tillegg til at det relativt bredevegetasjonsbelte
gjør forbindelsenviktig somøkologisk
korridor. Sandslivegenog bybanetraseen
har barrierevirkning for brukenav områdetmellom
Skranevatnetog Håvardstunvatnet.»Y3treffer Y2 Steinsvikbekken-Golfbanen, som er
beskrevetslik: «Variert forbindelsesomfølger Steinsvikbekken
fra Flyplassvegentil utløpet
vedNordåsvatnet.Forbindelsener viktig for vassdraget,somøkologiskkorridor og som
turtrasesomkobler sammenområdenesør og nord for Flyplassvegen.Flyplassvegenhar stor
barriereeffekt.»

Figur 15Utsnitt fra Bergenkommunestemakartsammenhengende
blågrønnestrukturer.
Plangrensener markert medsvartstiplet linje.
3.7 Rekreasjon og friluftsliv
Planområdeter ikke benyttettil friluftslivsaktiviteter per dagsdato.I nærområdeter det flere
registrertefriluftsområdersom har en viktig funksjon for innbyggernei bydelen.
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Figur 16Utsnitt somviser at områdetvedHåvardstunvatneter kartlagt medhøyestmulige
gradering,som«Sværtviktig friluftsområde».Kilde: kart.naturbase.no.
Områdetrundt Håvardstunvatnet
har en viktig funksjon for innbyggernei bydelen,når det
gjelderrekreasjonog folkehelse.Der andrebydelerharbyfjell (Ytrebygdahar Storrinden),
har Ytrebygdaet mer eller mindresammenhengende
turstinettverksom forgrenersegfra
Håvardstunnord til Steinsvikenog Skranevatnet,og sør mot Hordnesskogen,
Grimseidog
Fanafjorden.
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Figur 17Kart over turmuligheteri nærområdet.Kilde: ut.no
3.8 Skole ogbarnehage
Planområdetligger innenforopptaksområdet
til Skranevatnetskolebådefor barneskoleog
ungdomsskole.Skranevatnetskolehar over tid hatt lavereelevtall ennprognosenehar vist.
Det betyr at underkapasiteten
ved skolenikke har vært såstor som forventet,menkapasitetvil
fremdelesværeknappfor forventetfremtidig elevtall. Utredningenunderutdyperprognosene
og elevtall for nærskolene.

Figur 18Nabolagsprofil del 1. Kilde: Infoland
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Figur 19Kart over skoler og barnehageri nærområdet.Kilde: bergenskart.no
Utdragfra Skolebruksplan2016-2030for Bergenkommunesom er sitert under,tilsier at
Skranevatnetskoleskulle få kapasitetsproblemer
fra skoleåret2018/2019:
«Skranevatnet,
barnetrinn har skoleåret2015/16et elevtall på 350 elever.Skolenhar en
kapasitetpå 600 eleverinkludert barne-og ungdomstrinnet.Prognosenviser en økningfra
350 til nærmere400 eleverpå barnetrinneti 2030.Økningener størstde nærmesteårene
før den flater noeut fra 2021/2022.»
«Skranevatnet–ungdomstrinnhar 279 eleverpå ungdomstrinnetskoleåret2015/16.
Kapasitetpå barnetrinneter 350 elever,menskapasitetenpå ungdomstrinneter 250
elever.Totalt 600 elever.Prognosenfor ungdomstrinnetviser størreøkningenn prognosen
for barnetrinnet.Innenfordagensopptaksområdekan skolenforventeen topp i elevtalleti
skoleåret2018/19på ca. 350 elever.Restenav prognoseperioden
ser elevtalletut til å
ligge mellom320 og 340 elever.»
«Samletsettvil skolenifølge prognosenopplevestore kapasitetsutfordringerfra skoleåret
2017/2018hvor skolenhar et totalt elevtall på 675, somvil økeytterligere i åreneetterpå.
Skranevatnethar ikke tilstrekkeligkapasitettil eleverfra egetopptaksområdefra og med
2018/2019,og det er heller ikke mulighettil å justereopptaksområdene
i dennedelenav
Ytrebygdabydelom nærskolerettenskal ivaretas.»
«Byrådetanbefaler:Det anbefaleså utvide ungdomstrinnetpå Skranevatnetmed200
elevplasser,slik at skolenkan ta imot egneog flere eleverpå ungdomstrinnetsomi dag
skyssestilRå fra Søreide.Dettevil kunneløsestore deler av utfordringenmed
nærskoleretteni nordlige deler av bydelen.»
RapportenElevtallsprognose2019 –2030, Kommunalegrunnskoleri Bergenkommune,
datert01.04.2020,viser et nyerebilde på elevtall og prognoserfor bergensskolene.
Figur 20
illustrererat elevtalletpå Skranevatnetskoleer lavereennhva prognosenfra 2015tilsa, men
kapasitetenpå skolenvil like fullt værefor lav for estimertbefolkningsvekstinnenfor
skolekretseni årenesom kommer.
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Figur 21 ogFigur 22viser tilsvarendeelevtall for Aurdalslia skole(1.-7. trinn) og Ytrebygda
skole(8.-10. trinn). Disseskoleneer de nærmesteskolene,ser manbort fra Skranevatnet
skole,og beggehar prognosersomtilsier noerestkapasitetde neste10 årene.

Figur 20Utklipp fra Elevtallsprognose2019-2030,Kommunalegrunnskoleri Bergen
kommune,datert 01.04.2020,side71. Utklippet viser faktiskeelevtall, prognoserog kapasitet
for Skranevatnetskole.
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Figur 21 Utklipp fra Elevtallsprognose2019-2030,Kommunalegrunnskoleri Bergen
kommune,datert 01.04.2020,side65. Utklippet viser faktiskeelevtall, prognoserog kapasitet
for Aurdalslia skole.
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Figur 22Utklipp fra Elevtallsprognose2019-2030,Kommunalegrunnskoleri Bergen
kommune,datert 01.04.2020,side73. Utklippet viser faktiskeelevtall, prognoserog kapasitet
for Ytrebygdaskole.
Det visesogsåtil høringsutkastettil Skolebruksplanen
for Bergen2021-2030,som hadde
høringsfrist21. april 2021.Her er prognosenefor elevtall i Ytrebygdajustert noe nedi forhold
til tidligere. Skranevatnetskoleforventeslikevel å få noenkapasitetsutfordringer
i kommende
år, og høringsutkastetsier følgendeom dette(sitaterfra hhv. side117 og 118):
«Skranevatnetskolehar 369 eleverpå barnetrinnetskoleåret2020/2021.Elevtalletpå
barnetrinnetforventeså øketil opp mot 400 eleveri 2022/2023.Mot sluttenav perioden,i
2030,forventeselevtalletå stigetil rundt 440 elever.På ungdomstrinnetvedskolener det
forventetet stabilt elevantallpå 240 –270 eleverfram til 2030.Vekstenforventeså kommepå
barnetrinnetog skolenkan opplevekapasitetsutfordringerfra 2022.Skolenhar en
normalkapasitetpå 600 elever.
Aurdalslia skolehar skoleåret2020/2021et elevtall på 397. Skolenforventerde nesteårene
en svaknedgangi elevtallet,og dettevil fra 2023og frem til 2030 ligge på mellom350 og
365 elever.Skolenhar en normalkapasitetpå 550 elever.»
«Skolekretsen
mellomSkranevatnetog Aurdalslia er ikke i tråd mednærskoleprinsippet,
og
det er mulig å gjennomføreskolekretsendringer
sombedrekan ivareta nærskoleprinsippet
mellomdisseto skoleneog samtidigavlasteSkranevatnetsomifølge prognosenforventer
kapasitetsutfordringer.»
Høringsutkastetforslår en slik justeringav skolekretssom tiltak som skal vurderesi årlig
forskrift om skolekretser.
3.9 Barn og ungesinteresser
Lokalt på tomtenfinnes det ingenspor av barnslek eller tegn på at områdeter i bruk av andre
enn de som tidligere var leietakerei kontorbebyggelsen.
Utenfor planområdeter det kjent at
barnog ungebrukerarealved breddenav Håvardstunvatnet.
Nærmestelekeplassvil værei
tilknytning til planlagtny bebyggelse.Avstandtil nærmesteidrettsanlegger:
5 minutter/ 400 metertil balløkkeni Sandslikroken–tilkomst langsfortau i
Sandsliåsen,
man krysserSandliåsenog Sandslikrokenpå fotgjengerovergang
9 minutter/ 600 metertil Petedalsmyrafotballbane–sammetilkomst som over,
fortsetterviderepå fortau nordover
11 minutter/ 730 metertil tilbudenepå Sandslihaugen
10 (bowling, treningssenter,
mm) –tilkomst via privat veg Sandsliåsensørover,fortau langs
Flyplassvegen/Håvardstunvegen
og overgangsfeltfor å krysseSandslivegen
16 minutter/ ca. 1 kmtil Sandslibanenved Skranevatnetskole–tilkomst via
Sandsliåsen57 og regulertturdragnedmot Sandslivegen,krysseSandsliåsenog
Sandslivegeni overgangsfelt,og så viderelangsfortau til skoleområdet
Søk på barnetrakk.no08.12.2020viser ingenregistreringeravbarnetråkki nærområdet.
3.10 Veg og trafikkforhold
SwecoAS har utarbeidetet trafikknotat,sist revidert24.02.21.Hergjennomgåsstatusfor
dagensog delvis ogsåfremtidensveisystem.Deler av informasjonenunderkommerderfra.
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3.10.1 Kjøreatkomst
Kjøreatkomsttil planområdeter fraFV5170 Sandslivegenvia avkjørselinn i KV5351
Sandsliåsen.I dager det tosidig fortau langskommunalvei Sandsliåsen,
som enderved Hotell
EdvardGrieg. Vegenersperretmedbomøst for planområdet.Sandsliåsenhar en skiltet
fartsgrensepå 30 km/t. Vegener toveiskjørt,med en asfaltertkjørebanepå omtrent5,5 meter.
Fortaueneer mellom 2 og 2,5 meterbreie.Ut ifra dagensbruk er den trafikale infrastrukturen
å ansesom dekkende.
ReguleringsplanYtrebygda.Gnr 116 Bnr 159 mfl, Skiftinghaugen,vedtatti 2013,regulerer
boligbebyggelsemedtilhørendeanlegg.Kryssetmellom Sandslivegenog Sandsliåsener
regulerttil rundkjøring.Rekkefølgekravsom medfølgerreguleringsplanen,
kreverat
rundkjøringenskal væresikret opparbeidetfør igangsettingstillatelse
av fullstendig utbygging.
Rundkjøringener per i dagikke etablert.
3.10.2 Trafikkmengde
Oppslagi NVDB viserat årsdøgntrafikken(ÅDT)i Sandsliåsenved sistemålingi 2016var
1268 kjt/døgni sørligstedel forbi planområdet,mensden nordligstedelenhadde1984
kjt/døgn.Sandslivegener registrertmed en trafikkmengdepå7500(2019)og Flyplassvegen
på 23700(2019).
3.10.3 Trafikksikkerhet
Mellom 2015og 2020var det 4 politiregistrertepersonskadeulykker
i Sandslivegeni
nærhetenav kryssettil Sandsliåsen.
To av ulykkenevar i tilknytning til overgangsfeltet
stykkevestfor krysset.Etteratulykkene er registrerter det gjort tiltak på gangfeltet,som nå
er opphøydog merket,og det antasat trafikksikkerhetennå er ivaretatt.Deter ikke registrert
trafikkuhell i strekningenforbi planområdet,og det er ikke grunntil å antaat områdethar
spesielleutfordringerknyttet til trafikksikkerhet.
3.10.4 Kollektivtilbud
Til bybanestoppSandslivegener det ca. 800 meter/ 10 minutterå gå, nord langskommunal
vei Sandsliåsen.
Alternativt et par minutterraskere,via nyregulertsnarveived nordendenav
Håvardstunvatnet.
Bybanenbrukeromtrenten halv time til Bergenbusstasjon,og har som
kjent sværthøy avgangsfrekvens,
med passeringhvert 4-5 minutt i rushtiden,hvert 10. minutt
før 0630og etter1800på hverdager,og noe laverefrekvensi helgene.Like ved
bybaneholdeplass
er det ogsåbusstopp,med tilsvarendetilbud som ved Stølshaugen(se
under).
Nærmestebusstopper Håvardstun,som ligger 3 minutterunnalangsFlyplassvegen.Her går
blant annetrute 26, som er det desidertraskestealternativethvis destinasjonener nord for
Bergensentrum.Rute26 er har utelukkendeavgangeri topptimene,og er dermedå ansesom
«arbeidsrute».Øvrige bussersom går herfraer rute 53, 54 og flybussen.
Dernester busstoppStølshaugen,
som ligger like ved bensinstasjonen
i Sandslivegen.Hit er
det 8 minutter/ 550 meterå gå fra planområdet.Herfra går blant annet50E, som går mer eller
mindredirektetil sentrum,med reisetidpå drøyt en halvtimetil Bergenbusstasjon,ca. likt
som bybanen.50E er ekspressrute
med få stoppog har avgangstidhvert 10. minutt om
morgenenog hvert30. minutt restenav dagen.Øvrige ruter herfraer 23, 23E, 54 og 55.
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3.10.5 Myke trafikanter
Planområdetsnærmesteskoleer Skranevatnetskole,1.-10. klasse.Skoleveiener oppgraderti
nyeretid og skal væretrygg og i henholdtil gjeldendeneveinormaler.Førstedel av
skoleveiener nordoverlangsSandsliåsen,
dernestkryssingi dagenover hevetfotgjengerfelti
Sandslivegen,og separertløsningfor gåendeog syklendeviderederfra.Når vedtatt
reguleringsplanfor Sandsliåsen57 blir gjennomført,vil skoleveienkortesnoe nedved at man
kan velgeå ta snarveiengjennomturdragetlangsHåvardstunvatnet
i stedetfor å følge
Sandsliåsennordover.
Pågåendereguleringsplanfor Petedalsmyra,
med plan-id 4601_66450000,
forbedrer
ganglinjeri nord-sør-retningved at det reguleresfor kulvert underSandsliåsenfor et
sammenhengende
turvegsystem,og det reguleresogsåen direktekobling til turvegenfra
fortau øst for Sandsliåsen.
Gatesnittetregulerti plan med plan-id 65340000videreføresmed
1,5 m bredtsykkelfelt på beggesider av Sandsliåsen,
mellom fortau og kjøreveg.

Figur 23Bilder fra plan medplan-id 4601_66450000.Flyfoto medformålsfeltfor gangeog
sykkeli planforslagettil venstre,og plankart til høyre.
3.10.6 Sykkeltilbud
Kartet underviser planområdetsbeliggenheti forhold til sykkelvegeri nærområdet.Når
Sandsliåsenbyggesut i henholdtil vedtatteog pågåendereguleringsplaner,vil ogsådenne
gatenha egnesykkelfeltpå beggesider av gaten.
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Figur 24Utklipp av sykkelkartfor Søreidgrend.Kilde: bergensprogrammet.no
3.11 Universell utforming
Planområdetble planerti forbindelsemed utbyggingi 1997/98,og øst for byggetligger en
parkeringsplass.
Veianleggetutenfortomten,samttilkomst fra fortau og inn mot
hovedinngangivaretarkrav til universellutforming.
3.12 Vannforsyning og avløp
Det erutarbeidetVA-rammeplani forbindelsemed planarbeidet,hvor følgendeinformasjon
fremkommer:
Vanneti områdetleveresfra Kismulvannbehandlingsanlegg.
Offentlig vannforsyningi
områdetbestårav en Ø150 mm vannledningi duktilt støpejernsom ligger i trykksone2
(maksimalstatisktrykkhøyde124 moh). Kapasitetpå denneer 50 l/s.
Det finnesen brannhydrantved innkjørseltil dagensparkeringsplass.
I tillegg er det to
hydranterøstfor planområdetved hotellet.
Avløpsvanneti områdetførestil Fleslandkommunaleavløpsrenseanlegg.
Det ligger en
kommunalØ200mmPVC-ledningi Sandsliåsenmed fall sørovermot Flyplassvegen.
Videre ledesavløpettil AF-tunnelensom går ut til renseanlegget.
Det ligger to kommunaleovervannsledninger
i Sandsliåsen:
- En Ø200mmbetongledningmed fallretning mot sør i Sandsliåsen.
Utslipp til
Grimseidvassdraget
nedstrømsHåvardstunvatnet
- En Ø200 mm betongledningmed fallretning mot nord i Sandsliåsen.
Utslipp til
Steinsvikvatnet.

Side25av 83

Dagensparkeringsplass
har avrenninghovedsakeligmot nord langsbyggetpå
naboeiendommen
og deretternedtil Håvardstunvatnet.
Planområdetellers har direkte
avrenningmot Håvardstunvatnet.
Merk: Pånaboeiendommen
Sandsliåsen57 starterutbyggingav leilighetsbyggvåren2021
(plan-ID 65340000).Dagensbygg på naboeiendommen
fjernesslik at avrenningslinjenfår fri
vei nedtil Håvardstunvatnet,
og ikke nordoverlangsbygget.
3.13 Energi
Planområdetligger innenforkonsesjonsområdetforfjernvarme.Det ligger en trafostasjonlike
nord for planområdetpå tomt gnr/bnr116/160.Det er sannsynligat eksisterendekontorbygg
på tomtener tilknyttet denne.I vedtattreguleringsplanfor gnr/bnr116/160(plan-id
65340000)er trafoenforutsattrevet,og nytt felt for energianlegger regulerthelt i sør,inntil
plangrensenforforeliggendeplan. Det forutsettesat trafoenkan benyttesav planforslaget
ogsåetterat den evt. flyttes.
3.14 Støyforhold
Planområdeter omfattetav gul hensynssone
støy,som en konsekvensav FanaSkytterlagsin
skytebaneaktivitetved Stend.I realitetener detteimidlertid ikke til sjenanse,og kun hørbart
ved ytterstsjeldnetilfeller.
Planområdeter ikke omfattetav hensynssone
for flystøy, og er kun delvis berørtav
veitrafikkstøyi dagenssituasjon,ved at en mindreandelav tomtenligger innenforgul
støysone.

Figur 25Beregningav gjennomsnittligdøgnlig veitrafikkstøy.Kilde: Bergenkommune
3.15 Risiko og sårbarhet –eksisterende situasjon
ROS-analysenhar avdekket15 risikofaktoreri gul aktsomhetssone
og ingen i rød. Tre av
temaeneer vurdertå gå nærmereinn i for anbefaltetiltak –disse er trafikksikkerhet,
naturmangfoldog farlig avfall. De øvrige er oppsummertmedenkle avbøtendetiltak, og det
gjelderfølgendetema:
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4. Løsmasseskred
7. Steinsprut
8. Ekstremnedbør
9. Ekstremvind
11. Brann
23. Trafo
31. Forurensningi sjø/vassdrag
32. Forurensningi anleggsperioden
35. Støy
VedlagtROS-analysegir full omtaleav risiko og sårbarheti planområdet.

4 Planstatusog rammebetingelser
4.1 Overordnende planer
4.1.1 Kommuneplanens
arealdel

Figur 26Utsnitt fra KPA 2018.Planområdetligger i Ytre fortettingssone(Y).
I gjeldendekommuneplan,i planbeskrivelsenkaltKPA2018, ligger planområdeti sone3 Ytre
fortettingssone.Planområdetgrensertil byfortettingssone(BY) i nord og til grønnstruktur(G)
og friluftsområdet(F) Håvardstunvatnet
i vest.
KPA 2018§ 26.4.5sier at i ytre fortettingssoneskal gradav utnytting tilpassesomgivelsene,
og væremellom 30 % og 120 % BRA. § 26.4.7sier at byggehøydeskal tilpassestil
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omgivelserog terreng,og at ny bebyggelseikke bør gi vesentligreduksjonav sol-og
utsiktsforholdfor eksisterendeboliger. Ellers nevnesogså§ 26.4.3«Alle byggeprosjektskal
beskrivehvilke nyebruksmessige
og visuellekvalitetersomtilføres omgivelsene.»,
§ 26.4.4«Det skal sikresgjennomgående
gang-/sykkelveger
medgod tilknytning til
sentrumskjerner,skole/barnehage,
tjenesteytingog rekreasjonsområder.»
og § 26.4.6«Det
skal tilretteleggesfor et variert og mangfoldigbygningsmiljø,medsærlig vektpå variasjoni
boligtilbudet.»
4.1.2 Regionaleplaner
Regionalareal-og transportplanfor bergensområdet
2017-2028
Regionalplan for folkehelse2014 -2025 -fleire godeleveårfor alle
Klimaplan for Hordaland2014-2030
4.2 Reguleringsplaner
Opprinneligplan for områdeter fra 1983 og heterReguleringsplanfor gnr. 116
Håvardstunvatnet
OmrådeØst, felt C, Arealplan-ID6240000.Planenregulererområdettil
kontor og isolasjonsbelte,samtgrøntområdemot vannet.

Figur 27Opprinnelig reguleringsplanfor området,vedtatti 1983.
Områdethar de sisteårenevært gjenstandfor omfattendeplanaktivitet,etter vedtakav
bybanen.Følgendeplanerer vedtatti nyeretid:
PlanID
Navn
60480000 Detaljreguleringsplanfor gnr. 116 bnr. 107, 128 m.fl.
Skranevasshaugen,
Ytrebygda
61170000 Områdereguleringsplan
for BybanenRådal–Flesland,
Ytrebygda
62200000 Detaljreguleringsplanfor gnr. 116 bnr. 182 m.fl. EdvardGrieg
Suitell, Ytrebyda
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Vedtatt (år)
2010
2011
2013

62210000 Detaljreguleringsplanfor gnr. 116 bnr. 159 m.fl.
Skiftingshaugen,Ytrebygda
18420001 Mindre reguleringsendring
for gnr. 116 bnr. 10 m.fl.
Håvardstun,Ytrebygda
62150000 Detaljreguleringsplanfor gnr. 116 bnr. 114, 217 m.fl.
Sandslikrysset,Ytrebygda
61500000 Detaljreguleringsplanfor gnr. 116 bnr. 107 m.fl. SandsliVest
65340000 Detaljreguleringsplanfor bnr. 116 bnr. 160. Sandsliåsen,
Ytrebygda
64470000 Planforslagfor gnr. 116 bnr. 228 m.fl. Sandsliparken,
Ytrebygda

2013
2014
2014
2015
2020
2020

Følgendeplanforslager i prosess:
ID
Navn
63440000 Planforslagfor gnr. 116 bnr. 86 m.fl. KnutepunktSandsli,
Ytrebygda
66450000 Planforslagfor gnr. 39 bnr. 717, Petedalsmyra,
Ytrebygda

Oppstart(år)
2012
2019

Følgendeplan har startetopp, men er avsluttet:
ID
Navn
63440000 Planforslagfor gnr. 116 bnr. 158, 205 m.fl. Sandslikroken,
Ytrebygda

Avsluttet (år)
2017

Mest relevanti sammenheng
med foreliggendeplanarbeider plan for hotellet(62200000)og
tilgrensendeplan i nord (65340000),i Sandsliåsen57. Førstnevntefordi hotellplanen
regulererkommunalvei Sandsliåsenved planområdet,og sistnevntefordi denneplanenhar
sammeutbygger,plankonsulentog arkitekt som planenfor Sandsliåsen59. Den planlagtnye
bebyggelseni Sandsliåsen57 vil værepremissgivende,
på lik linje medhotellet og
eneboligbebyggelse,
for hvordanny bebyggelseplanleggesi foreliggendeprosjekti
Sandsliåsen59, for eksempelnår det gjelderformgivning, høydetilpasning,materialitetog
fargermedmer.
Rekkefølgekravene
i de ulike planenei områdetsikrer oppgradertegangveierogstier, snarveg
til bybanen,tosidig sykkelfelti Sandsliåsen,
breie fortauogfremtidsrettede
renovasjonsløsninger.
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Figur 28Fra plankart på bergenskart.no,kartlag «Reguleringsplanerog planendringer».
Viser nyereplanstatusi området.Rødplan-idsymboliserervedtatteplaner, sort er avsluttede
planer og blå er sakersombefinnersegi prosess.Foreliggendeplan har plan-id 70380000.
4.3 Temaplaner
Arkitektur-og byformingspolitikk for Bergen2019,Arkitektur +
Blågrønninfrastrukturi Bergen/ Grøntmiljøplan2012-2020
Sykkelstrategifor Bergen2020-2030
Gåstrategifor Bergen2020-2030
Trafikksikkerhetsplanfor Bergen2019-2021
Grønnstrategi-Klima-og energihandlingsplan
for Bergen
Kulturminneplanfor Bergen,Del 1 kulturminnestrategi2019-2023
Folkehelseoversikt–Levekår og helsei Bergen2019
Folkehelseplanfor Bergenkommune2015-2025
Forvaltningsplanfor vassdrag2007
Kommunedelplanfor blågrønninfrastrukturi Bergenkommune
Hovedplanfor avløpog vannmiljø(2015-2024)
4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging
Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrke barnog ungesinteresseri planleggingen
Statligeplanretningslinjerfor klima-og energiplanleggingog klimatilpasning
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5 Beskrivelseav planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
Planentilretteleggerforetableringavinntil 62 boenheter,fordelt på 3 leilighetsbyggog en
småhusbebyggelse
grupperti 1-4 boenheter.Tomtener i dagbebyggetmed et2(3)-etasjers
kontorbyggmedtilhørendeoverflateparkering.Bygget,som ble oppført i 1998,forutsettes
revet.Tilgrensendeeiendommerer varierte,og rommeralt fra hotell, kontor og planlagteog
ferdigstilteleilighetsbyggpå flaten, til eneboligeri det skrånendeterrengetnedmot sør.Mot
vestligger et belte av furuskogsom omkranserHåvardstunvatnet.
Plangrepetskal sørgefor en
naturlig overgangmellom de tyngreog tetterestrukturenepå flaten og småhusbebyggelsen
i
sør.
Furuskogenspiller ogsåen viktig rollepå tomten.Bebyggelsener plassertslik at dagens
tregrensevidereføres,og skogenermed på å formeidentitetentil det nye boligområdet.
Byggenevariererfra 2 til 5 etasjer,og reduseresgradvisi høydeog omfangjo nærmereman
kommersmåhusbebyggelsen.
Byggetnærmestgatenhar flatt tak, mensrestenav bebyggelsen
har saltak.Fotavtrykketer fragmentert,og det skapesåpningerog kontakt medskogen
mellom byggenei sørvest.
Utearealenei planenhar ulik karakter.Mot Sandsliåsenligger togatetun, som sammenmed
blokken medflatt tak markereravslutningenpå den urbanebystrukturensom etterhvert vil
etableresher. Sentralti planområdetvil det ligge togårdstunfor lek og opphold,og i
randsonenligger furuskogen.Parkeringleggesi garasjeanlegg
underbakken.Plangrepetgir
mulighetenfor en snarveisom forbinderFlyplassveienmed bybanestoppet
i Sandslivegen,og
kobler segpå snarveigjennomSandsliåsen57 i nord.

Figur 29Illustrasjon av planlagt bebyggelse.Snarveigjennomtomtenstiplet medgrønt.
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Bebyggelsesstrukturen
er en videreutviklingav plangrepetsom fulgte planinitiativet.Tidlige
skisserviste en struktursom knyttet segmer opp mot struktureni plan for Sandsliåsen57
nord for tomten,mensom ogsåviste en nedtrappingmot sørvest.Tilbakemeldingfra byplan
var at blokkenmot Sandsliåsenvirket for stor med tankepå siktlinjer fra gatenog mot
Håvardstunvatnet.
Byplan anbefalteå åpneopp mer for sikt gjennomplanområdet,og også
for å gi mulighetentil å skapebyrom medkvalitet langsgateløpet.Videre anbefaltebyplan at
nedtrappingmot skogog småskalabebyggelse,
samttilpasningtil eneboligbebyggelse
ble
forsterketi forhold til illustrert materiale.Nærområdetvil i stor gradpregesav leilighetsbygg,
og for å unngåen ensartetboligutbyggingpå Sandsli,ble forslagsstilleroppfordrettil å legge
til rette for mindreblokker og rekkehus,og å vektleggefamilieboliger.
5.1.1 Reguleringsformål
Arealtabell
§12-5.Nr. 1 -Bebyggelseog anlegg
1112 -Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse
(BKS1)
1112 -Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse
(BKS2)
1112 -Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse
(BKS3)
1112 -Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse
(BKS4)
1112 -Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse
(BKS5)
1113 -Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
(BBB1)
1113 -Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
(BBB2)
1113 -Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
(BBB3)
1119 -Garasjeanleggfor bolig-og fritidsbebyggelse
1550 -Renovasjonsanlegg
(f_BRE)
1600 -Uteoppholdsareal(f_BUT)
Sum areal denne kategori:
§12-5.Nr. 2 -Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur
2010 -Veg (f_SV)
2011 -Kjøreveg (o_SKV)
2012 -Fortau (o_SF1)
2012 -Fortau (o_SF2)
2014 -Gatetun (f_SGT1)
2014 -Gatetun (f_SGT2)
2015 -Gang-/sykkelveg(o_SGS)
2016 -Gangveg/gangareal/gågate
(o_SGG1)
2016 -Gangveg/gangareal/gågate
(o_SGG2)
2017 -Sykkelanlegg(o_SS1)
2017 -Sykkelanlegg(o_SS2)
2018 -Annen veggrunn–tekniske anlegg(o_SVT)
2019 -Annen veggrunn-grøntareal(o_SVG)
2800 -Kombinerte formål for samferdselsanlegg
og/eller teknisk infrastrukturtraseer(o_SKF)
Sum areal denne kategori:
§12-5.Nr. 3 -Grønnstruktur
3020 -Naturområde(f_GN)
Sum areal denne kategori:
Totalt alle kategorier:

Figur 30Arealtabell
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Areal (m²)
136
278
276
277
331
1056
604
338
3441
57
3861
10654
Areal (m²)
160
565
64
27
141
197
93
176
112
112
62
53
43
160
1964
Areal (m²)
1025
1025
10178,7

5.2 Gjennomgangav reguleringsformål

Figur 31 Plankart.
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5.2.1 BKS –Boligbebyggelse–konsentrertsmåhusbebyggelse
På felt BKS1-5 planleggesen
småhusbebyggelse
på 2-3 etasjermed saltak.
Møneretningfra gårdsromogutmot
omgivelseneersikret på plankart.
Bebyggelsenhar varierendemønehøyder,og
inngangsplanettilde enkeltefelteneer
tilpassetdet nye terrengetsom modellerespå
tomten.De flesteinngangeneligger på
sammenivå som overflateparkeringen
på
tomteni dag.Påfelt BKS1 ligger ett hus,
mensde resterende4feltene alleharto hus
tett i tett. Illustrasjonsprosjektet
viser 4
enheterover 3 plan, og 5 enheterover 2 plan,
hvorav4 har en leilighet i sokkelen.Enhetene
over 2-3 plan har sin hovedinngangfra gårdsrom,mensenhetenei sokkelhar inngangfra
sørvest.Alle boenhetenehar privat markterrasseogboligeneover 2 plan vil ogsåha privat
balkong.Plankartog bestemmelser
er utformet med en viss fleksibilitet for muligheterfor
etableringav boenheti sokkeletasjeneller ikke, slik at det ved endeligprosjekteringikke
utløserdispensasjonfra reguleringsplanen.
5.2.2 BBB –Boligbebyggelse–blokkbebyggelse
LangsSandsliåsenpå felt BBB1 planlegges
et leilighetsbyggpå inntil 5 boetasjer,med en
nedtrappingmot nordtil 4 etasjerog en
nedtrappingmot sørtil 3 etasjer.Byggeter
saksetog det skapespå dennemåtento
separategatetunmellom offentlig gangveg
(fortau) og bygget.Byggetskjermer
uteoppholdsarealene
for støy.Byggethar to
portaler,med en høydetilsvarende2og 3
etasjer.Portaleneivaretarbevegelsegjennom
bebyggelsen,sikt fra gatenmot furuskogen
langsHåvardstunvatnet,
og portalenlengst
nord sørgerogsåfor tilkomst for brannbiltil
gårdsrom.I tilknytning til portalenefinner
man inngangspartierog fellesfunksjonersom sykkelparkering,hagebodog verksted.
Nordøstrefasadeligger i gul støysone,og alle leilighetenehar derfor minst 1 fasademot stille
sidei gårdsrom.Alle leilighetenehar ogsåprivat utearealmot vest.Det tilretteleggesfor felles
takterrasseover den midterstedelenav bygget.Plankartetåpnerfor at deler av arealetkan
byggesmed en gesimshøydesom er 2 meterhøyereenn for restenav takterrassen.
Her kan to
av oppgangenenåtakterrassen,og det gis mulighetfor å byggef.eks. oppbevaringfor
hagemøblerogannethageutstyrog pergola.
BBB1 ligger langsSandsliåsen,
og blir en del av en størresammenheng
med ny og
eksisterendebebyggelse.Volumet har en viss tyngde,noevimener er riktig i møtemed de
planlagteboligblokkenei Sandsliåsen57 og med Hotel EdvardGrieg i øst,som er et
ekspressivtoghøyt bygg, med et stort fotavtrykk. Den midtre delenav BBB1 møterdisse
nabobyggenemedhøydensin, og trappersegsåned i møtemedde mindrevolumenelengre
sørvest.Volumet er formgitt med langsgående
båndsom forsterkerbyggetshorisontalitet,og
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sammenmed nedtrappingenog de to portalenebidrar dettetil at byggetikke opplevesmassivt
i kontekstendet står i.

Figur 32Planområdetsetti sammenheng
medomgivelsenerundt. Her er det nyegatesnittet
tydelig, og ogsåtilkoblingensørovermot Flyplassveien.

Figur 33BBB1 settfra Sandsliåsennord for planområdet.Sandsliåsen46 til venstre,hotellet
bakersti bildet, og planlagt volum på Sandsliåsen57 til høyre.
Volumenepå BBB2 og BBB3 formidler overgangenmellom blokk og småhusbebyggelse,
og
er utformet som lavblokkermed småhuspreg,
med saltakog trekledning.Retningennord-sør
forholdersegtil nærmestenabobyggi nord, og gir godesol og utsiktsforhold.Byggene
variereri høydeog er plassertnoeforskutt i forhold til hverandrefor å bidra til menneskelig
skala.Møneretninger sikreti plankartpå tilsvarendemåtesom for BKS1-5.
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5.2.3 f_BG –Garasjeanleggfor bolig-og fritidsbebyggelse
Det planleggesgarasjeanlegg
underbakken.Vertikalnivå 1 i plankartviser anleggets
utstrekning.Innkjøring til anleggeter fra Sandsliåsen,via avkjørseli f_SVlengst nord i
planområdetog ned en rampeinnenforf_SGT1.Det er minimalt medkjøring på tomten.For
beboerei BKS1-5, som ikke har direktetilkomst til garasjeanlegget
via heis-og trappehus,
har de flere valg; trappmellom BKS2 og BKS3 og dør inn, trappmellom BKS3 og BKS4 og
dør inn, trapp/heisved fellesarealeri BBB3 eller trapp/heisved beggeportalenei BBB1. De
to sistnevnteivaretaruniverseltutformet tilkomst til anlegget.
5.2.4 f_BRE –Renovasjonsanlegg
Renovasjonsanlegget
f_BRE ligger parallelt med Sandsliåsennordøsti planområdet.Her skal
det etableresnedgravdebunntømtekonteinerefor plastemballasje,
papir/papp/drikkekartong
og matavfall.Sekapittel 5.11 for beskrivelseav renovasjonsløsning.
5.2.5 f_BUT –Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal
f_BUT omkranseralle byggefeltene.Overordneter f_BUT inndelt i
gårdstun,skogsarealerograndsoner,som alle har ulik karakterog er egnetfor ulikt bruk. Alle
uteoppholdsarealer
har universeltutformettilkomst og ivaretarareal-og kvalitetskravi
KPA2018.
Hensynssone
H540 Hensyngrønnstrukturstrekkersegdelvis inn i f_BUT. Hensynssonen
ivaretarden eksisterendefuruskogen.Altuteoppholdsarealsom planleggesher skal
underordnesegnaturen.Trærinnenforsonenskal ikke felles og nye tiltak skal etablerespå en
måtesom gjørminst mulig endringeri og skadepå naturog skogbunn.
5.2.6 f_SGT –Gatetun
Det ligger to adskiltegatetunmellom o_SGG1(gangveg/gangareal/gågate)
langsSandsliåsen
og byggefeltBBB1. Tuneneer ulikt utformet for å gjenspeiledenulike funksjonende har i
gatebildet.Tilkomst til parkeringskjellergår via nordlig del av f_SGT1,som ogsårommer
nedkastsøylerfor restavfallsom skal løsesmed avfallssug.Her er adkomsttil felles
sykkelparkering,arealetgrensertil den eneportaleni BBB1 og vil væreraskesteveg fra
gårdsromog nordoverfor gående,utrykningsbilerskal kunnekryssetunetfor å nå
oppstillingsplass.f_SGT1er i det hele tatt et arealmedmye sirkulasjon,og utformingenmed
hardtdekkeog uten møbleringvil fungeregodt til bruken.f_SGT2litt lengersør grensertil
BBB1 sin andreportal. Dette er et mye roligereareal,som kun er forbeholdmyke trafikanter.
Her er inngangssonertilbebyggelseni BBB1, grønnebuffersonerlangsfasade,gatetrær,
benkerog mulighetfor elementerav vann.Beggegatetunenespiller sin egenrolle i en urban
kontekstsom Sandsliåsenetter hvert kommertil å bli.
5.2.7 f_SV –Veg
f_SV er felles tilkomstveifor Sandsliåsen57 (plan-id 4601_65340000)og59.
5.2.8 Samferdsel
Øvrige samferdselsanlegg
er offentlige og ivaretarnødvendigarealfor bådemyke trafikanter
og for kjørende.GatenSandsliåsenvidereføresslik dener regulertnord for planområdet,med
en kjørebanepå 6 meterog sykkelfelt på 1,5 meterpå hver side av denne.På østsidenav
gatensettesdet av et felt med en trerekkemellom sykkelfelt og gangareal.Langs
renovasjonsanlegget
f_BRE er det et kombinertformål som skal benyttestil oppstillingsplass
for renovasjonsbiler.EttersomSandsliåsener stengtmedbom innenforfelt o_SGS,er det
behovfor en snumuligheti endenav gaten.Kjørevego_SKV er justerti forhold til gjeldende
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reguleringsplan,slik at det er tilstrekkelig plasstil en vendehammerfor kjøretøyav størrelse
lastebil L. Fortau/gangveger ivaretattpå alle sider av kjørevegen.
5.2.9 f_GN –Naturområde
f_GN omfatteren del av furuskogensom ligger langsHåvardstunvatnet.
Feltetligger i sin
helhetinnenforhensynssone
H540 Hensynsgrønnstruktur.Innenforfelt f_GNtillates ikke
bebyggelseeller andreinngrep.Skjøtselstiltaki naturentillates.

5.3 Bebyggelsensplasseringog utforming
5.3.1 Bebyggelsesom skal rives
Kontorbyggetsom stårpå tomteni dag,skal rives. All bebyggelsei planener nybygg.
5.3.2 Byggegrenser
Byggegrensergår i formålsgrenser,der de ikke visespå plankart.Minimum avstandtil
eiendomsgrenser
er 4 meter.For feltenemed variert småhusbebyggelse
(BKS) er
byggegrensertrukket delvis tilbake fra formålsgrenserfor å gi rom for private hagerog
inngangssoner.
5.3.3 Type bebyggelseog hvorfor den er valgt
StedetSandsliåsener i transformasjon,fra et områdedominertav lave næringsbyggtil et nytt
nabolagmedvariert boligbebyggelse.Områdetpregesav storekontraster,bådenår det gjelder
formål, typologi, formspråkog skala.Håvardstunvatnet,
og skogsbeltetsom omkranserdet,
spiller en stadigviktigere rolle etterhvert som områdetfortettesog de ulike tomteneskal
transformerestil godebomiljø for et stort antall mennesker.Disseforutsetningenehar vært
førendefor hvilken type bebyggelseplanforslagettilretteleggerfor.

Figur 34Bilde 1: Nærområdetca. 2014.Bilde 2: Nærområdetetter transformasjon.
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«Arkitektur-og byformingsstrategien
Arkitektur+ er premissgiverfor planleggingog den
arkitektoniskeutformingenav alle nyetiltak i Bergenkommune.Strategiengir konkrete
retningslinjer på hvordanarkitektur kan bidra til en vakker,særpreget,inkluderendeog
grønnby.»
Bergenkommune
Underfølger en beskrivelseav planforslaget,med henvisningtil de ulike kapitlenei
Arkitektur+.
01 Ny arkitektur skal bidra til en helhetlig utforming
Utform bygg og byromut fra en samlendeidé somløser flere oppgaverog skapermerverdi
Bebyggelseni planforslageter variert og bestårav blokker og konsentrertsmåhusbebyggelse,
og gjenspeilerslik de vidt ulike bygningstypologienepå nabotomtene.I nord møtermannye
boligblokkerpå 3 til7 etasjer,i øst hotellet med seksetasjerog en markantfasade,i sør
småhusi form av eneboligerog rekkehus,og i vest,skogsbeltetrundt Håvardstunvatnet.
Småhustypologien
det leggesopp til er ikke en etablerttypologi ellers i Sandsliåsen,
men den
bidrar til å gi planområdetegenartog karakter.Plangrepetsvarerut målsetningenom å
formidleovergangenmellomde størrestrukturenepå flaten, og hus-i-hage-typologien
nedoverbakkenemot Flyplassvegen.Sandsliåsens
nye gatetverrsnitt(regulerti planen
«Sandsliåsen»)
videreføresi planenog gis en verdig avslutningmed trivelige gatetunmed
bytrærog sitteplasser.Bebyggelsenfølger terrengetpå en god måteog er tilpassetden
sammensatte
kontekstentomtenbefinnersegi. Ny bebyggelsesnakkermed nabobyggenes
volum, skala,materialitetog takform, meden variasjonmellom høyt og lavt, flate tak og
saltak,tegl og tre, og et fragmentertfotavtrykk med sikt linjer gjennomtomten.

Figur 35Bilde 1 er tatt like øst for planområdet,og illustrerer kontrasteni området.Bilde 2
viser bebyggelsei planforslagetsammenmedeksisterendeog planlagt bebyggelsei
nærområdet.
02 Ny arkitektur skal gi en estetisk opplevelse
Skaprom somstimulerer,inspirerer og beriker våre sanseligeog romlige opplevelser
Prosjekteter utformetmed tankepå å minskeinnsyn til naboer,noe som har gitt føringer for
hvilken retningvolumenehar. Portalenei byggeti BBB1 og det fragmentertefotavtrykkettil
bebyggelsenfor øvrig bidrar til å skaperomlige sammenhenger
mellom utearealene
i og
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utenforplanområdet.Her skapessiktlinjer tvers igjennomtomten.Furuskogenfår en
tilstedeværelse
fra gateløpetøst på tomten,og ogsåfra alle boenhetene,
som er gjennomlyste
med generøsetakhøyder.Samtidighar det vært viktig å sørgefor intime og tryggegårdsrom
sentralti området.Uterommed ulik karakter,og medaktiviteter for folk i ulike aldersgrupper,
bidrar til å gi beboerneen fellesskapsfølelse.
Den foreslåtteoppdelingenav volumerbidrar til
bedrekontakt mellom gårdsromog furuskogen,samtidigsom volumenehar et fotavtrykk og
en skalasom forholderseggodt til eneboligbebyggelsen
i sørvest.Furuskogener en viktig del
av nærområdet,og vi har lagt vekt på at denskal integreresi prosjektet.Planbestemmelsene
åpnerfor en varsomog hensynsfullbearbeidingav skogbunnen,og illustrasjonsplanenviser
nyestiforbindelsersamten bålplassmedbenker.Målet er å invitere til lek og oppholdi
skogen,men på naturenspremisser.

Figur 36Diagrammer fra vedlagtillustrasjonshefte.
Illustrasjonsprosjektet
viser intensjonenom en bevisstdetaljeringav bebyggelsen.Byggetpå
felt BBB1 skal utføresmed teglfasader,bådefor å understrekeplanområdetsmesturbane
plassering,og for å ta del i Sandsliåsens
nye identitet der tegl er en av de mestbrukte
materialene.Hovedmaterialeti BBB 2-3 og BKS 1-5 er tre. Kvalitetskravtil materialbruker
sikret i bestemmelsene.
03 Ny arkitektur skal gi et godt samspill mellom by og natur
Styrkkoblingenmellombebyggelseog landskap,og bruk vegetasjonog vann somen ressurs
Ny bebyggelseer plassertpå de alleredebebygdedelerav tomten,og parkeringsarealer
skjulesunderbakken.Slik leggesdet opp til minst mulig terrenginngrep.Småhusbebyggelsen
i sørvesttar opp i seghøydeforskjellenpå tomtenved at sokkeletasjenmøterterrengeti
sørøst,og at 1. etasjemøternivåetpå dekketover parkeringsgarasjen.
Mellomrommene
rommertverrforbindelser,stier, trapperi terreng,vannrennerog beplantning.Det er en visuell
forbindelsemellom bebyggelseni planområdetog skogenog Håvardstunvatnet.
Gårdsrommene
skal værefrodige, medstedegneplanter,trær,busker,gressog regnbed,og
her er ogsåplanlagtlandskapshauger
som bidrar til en variasjoni terrengeti gårdsrommene.
04 Ny arkitektur skal bidra til bymiljøer med egenart
Byggviderepå stedetsunike kvaliteterog kulturminneverdier,og utform identitetsskapende
bygg og byrom
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Byggeti BBB1, som grensermot Sandsliåsen,
er utformet slik at det danneren naturlig
avslutningav gateløpet.Den buktendeformengir mulighetfor 2 gatetun,som møbleresmed
benkerog blågrønneelementer,og sammenvirker bygg og byrom identitetsskapende
for
området.Detaljeringenav det teglkleddebygget,og de to romsligeportalene,bidrar til en
egenartog en menneskeligskala.Nedtrappingengir alleredefra gateplani Sandsliåsenen
indikasjonpå småskalabebyggelsen
som befinnerseglengreinne på planområdetog videre
nedoveri bakken.Minst 2 boenheteri toppetasjengisen ekstrabokvaliteti form av ekstra
takhøyder.Over disseleiligheteneligger den felles takhagen,hvor rekkverketutformesmed
strekkmetalleller annetmaterialesom gir en transparenteffekt i byggetsmøtemedhimmelen.
De øvrigebyggenei planener utformet medsaltakog medtre som hovedmateriale,og de
formidler overgangentil småhusene
sør for tomten.

Figur 37Fasadenpå BBB1settfra Sandsliåsen.
05 Ny arkitektur skal stimulere til et vitalt liv på bakkeplan
Utform bebyggelseslik at den stimulerertil aktiv bruk av gater og byrom,og øker
opplevelseskvaliteten
for fotgjengere
Planenvidereførerdet generøsegatesnitteti Sandsliåsen,
med breiefortau, tosidig sykkelfelt
og gatetrær.Dette gir gatenethelt nytt preg,og Sandsliåsenvil gradvistransformerestil en
trivelig, men urbanboliggate.Planområdetligger innenforytre byfortettingssone,og det er
ikke lagt opp til publikumsrettetaktivitet i 1. etasje,men de to gatetunenei planområdetgir
gatenen verdig avslutningog møbleringengir rom for lek og oppholdog tilfeldige møter.
Blokken som grensertil Sandsliåsener 5 etasjerpå det høyeste,og trappesnedi beggekanter.
Horisontalebåndskaperrelieff i fasadenogde to portalenemed en høydepå 2 og 3 etasjer
bryter sammenmed de to knekkenei byggetopp fasadenslengde.Byggetskal ikke oppleves
massivtfra gateplan,men skal med sin form, materialitetog detaljeringfremståsom et bygg
med kvalitet og med en menneskeligskala.Byggethar inngangerbådefra gatetunene,fra
portaleneog fra gårdsrommene.
I gårdsrommene
er det sattav plasstil sørvestvendte
forhager
langsbygningskroppen.
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De øvrigebyggenei planenhar ogsåinngangersom henvendersegmot gårdsrommene,
og et
gangveinettsnor segrundt i gårdstuneneog skaperrom for uformellemøter.
06 Ny arkitektur skal bidra til sosialt bærekraftige nabolag
Skapbyggog byromsomgir alle mulighettil å væreaktivedeltakerei fellesskapet,og som
stimulerertil sambruk
Et boligområdehvor alle aldersgrupperer representertgir godebomiljø og gode
oppvekstvilkårfor barn og unge.Det har derfor ogsåværtfokus på at man ikke ønskerå
skapeen homogenbeboersammensetning,
og krav til varierteboligstørrelserer sikret i planen.
Planbestemmelsenesikrer
at minst 50% av boenheteneinnenforden konsentrerte
småhusbebyggelsen
og minst 20% innenforblokkbebyggelsenskal væreover 80 m².
Maksimalt 10% av enheteneinnenfordenkonsentrertesmåhusbebyggelsen
og maksimalt
20% innenforblokkbebyggelsenkan væremindre enn50 m².
Byggeti BBB1 har en variasjonav leilighetsstørrelsermedfokuspå mellomstørrelsenmedto
soverom.Enkelteav boligenehar storeprivate takterrasser,der byggettrappesi hver endre.
I felt BBB 2-3 er det lagt vekt på størreboligtypersom er fleksible medtankepå antall
soverom/størrelse
på oppholdsrom.Alle boligeneer gjennomlysteog har privat
uteoppholdsareal
mot to himmelretninger.Byggenei BKS 1-5 er konsentrert
småhusbebyggelse,
gruppertmed mellom 1 og 4 boenheter,som ligger som en kransi sør
vestredelerav planområdet.Bebyggelsener utformet spesieltmedtankepå familier og kan
varieresmellom to og tre etasjer,medog uten en egenboenheti underetasjen.Enheteneover
2-3 plan har mellom tre og fem soverom,ekstraoppholdsrom,to bad,vaskeromog privat
uteoppholdsareal
bådepå bakkeplanut mot de bilfrie gårdstunene,
og i form av balkonger
bådemot skogenog mot gårdstunene.
Dettevil gi Sandsliåsenen størreandelboliger som er egnetfor familier, enn hva manser i
øvrigeboligfelt i området.Med en slikvariasjon innenforsammenabolag,kan detleggestil
rettefor at man kan bo over lengretid i sammeområde,men bytte til en passendebolig
underveisi livsløpet.
For å tilretteleggefor et sosialtbærekraftignabolag,er det sikret plasstil fellesfunksjonerog
deleløsningeri prosjektet.Dissearealeneligger hovedsakeligpå bakkeplan,medtilkomst fra
felles uteoppholdsareal.
Slik inviteresdet til tilfeldige møtesmellom beboerne.Det er blant
annettilrettelagtfor et lokale til felles bruk sentralti tilknytning til gårdsrom,for
sykkelverkstedog hagebod,samttakterrassepå blokken nærmestgaten.Takterrassener
tilgjengelig for alle beboerevia felles trappog heis i BBB1, og her skal det tilretteleggesfor
dyrking og pollinerendeinsekter.Alle fellesarealerhar universelltilkomst og mulighetenfor
likeverdig bruk for alle alders-og brukergrupperer vektlagti utformingenav planen.
07 Ny arkitektur skal bidra til lav energi-og ressursbruk
Velg innovativeog helhetligeenergi-og klimaløsningersomgir høy arkitektoniskog
miljømessigkvalitet
Planforslagetleggeropp til en robustog varig materialbruk.Det er en overordnetmålsetning
om reduksjonav klimagassutslippi forhold til referansebygget.
Bestemmelsene
sikrer tre som
hovedmaterialepå bebyggelseinnenforfelteneBBB2-3 og BKS1-5. Tre er en fornybar
ressurssom det finnes rikelig av, ogsålokalt i regionen.Med riktig behandlinghar
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trematerialerlang levetid. Det er storemuligheterfor ombrukav trevirke, og trevirke som
ikke kan ombrukes,kan gå til energigjenvinning.Tegl er sikret som hovedmaterialefor
byggeti BBB1. Tegl er en ikke-fornybarressurs,mendet er rikelig av den.Teglsteinhar
størreklimagassutslippenntrevirke, men er et sværtrobustmaterialesom kreverlite
vedlikehold,har sværtlang levetid, og er godt egnetfor ombruk,entendirekte eller ved at det
knusesog brukessom fyllmassei ulike sammenhenger.
Tegl er et mye brukt materialei
bysituasjonerog vi menerdet egnerseggodt på et bygg som dette.
Ved å videreførede breiegangveieneog de separatesykkelfeltenei gaten,og å tilrettelegge
for lett tilgjengelig sykkelparkering–også for lastesykler–samt felles verkstedsom gjør
vedlikeholdav sykleneenklerefor beboernei Sandsliåsen59, tilretteleggesdet for at sykkel
blir et naturlig valg i hverdagen.Nærhetentil bybanestoppog busstopp,til ulike
aktivitetstilbudfor barnog ungeog gangavstandtil servicetilbud,bidrar ogsåtil at behovetfor
å brukeprivatbil reduseres.
08 Ny arkitektur skal bidra til en endringsdyktig by
Planleggforet klima og samfunni endringvedå prioritere fleksibleløsningerog
optimaliserearealbruk
Blokkbebyggelseni BBB1 planleggesmed en nettohøydepå minst 2,9 meteri oppholdsromi
førsteetasje,og minst 2,6 meteri oppholdsromi de øvrigeetasjene,noesom gir et potensiale
for annenbruk her i fremtiden,dersomforutsetningenei områdetskulle endreseg.
Tomtenforvandlesfra et stedhvor det i dagkun er hardeflater til et bomiljø medfrodige
gårdsrombeplantetav stedegneplanter,medvarierendejorddybderog med integrerte
løsningerfor overvannshåndtering.
Med planlagtegrepmenervi at planforslagetivaretarintensjonenei Arkitektur+ og i KPA
2018 kap. 8.
5.3.4 Byggehøyder
BYGGEHØYDER

BBB1
Høydei meter
Min 11,5 /
maks21,5
Kote gesims/møne (Gesims)65,0 / 68,0
/ 71,5 / 73,0 / 75,0
Antall etasjer
3-5 (takterrassei 6.
etasje)

BBB2
Min10 / maks15

BBB3
Min13 /maks15,5

(Møne)63,5 / 65,5 /
66,5 / 68,5
3-4

(Møne)66,5 / 69,0
3-4

Tabell 1 Byggehøyderfor blokkbebyggelse
BBB. Takvinkelfor saltakskal væremellom28 og
35 grader.

BYGGEHØYDER

Høydei meter
Kote møne
Antall etasjer

BKS1
Min8,5
/maks11,5
62
3

BKS2
Min8,5
/maks12
61,5
3
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BKS3
Min8,5
/maks12,5
62,5
3

BKS4
Min8,5
/maks12,5
62
3

BKS5
Min9
/maks11,5
62
2-3

Tabell 2Byggehøyderfor konsentrertsmåhusbebyggelseBKS.
Takvinkelskal væremellom28
og 35 grader.
Parkeringsgarasje
har ikke synligefasader,unntattved innkjøring, og er derfor ikke tatt medi
beregningav etasjeantall.Plankartetangir en planeringshøyde
for parkeringsgarasje
på
PH=k+49,1,som ligger 50 cm. underok. gulv i parkeringsgarasje.
Snitt og plan av
underetasjebeskriverhvordangarasjeanlegg
og bebyggelsehengersammen.Det visestil
vedlagtillustrasjonshefte.

Figur 38Snitt B.

Figur 39Snitt E.
5.3.5 Gradav utnytting
Gradav utnytting er i plankartetsatti %-BRA per byggefelt.Regnestykketsom ligger til
grunnfor tabelleneunderer: m²-BRA/ Feltareal = %-BRA
GRAD AV
UTNYTTING

Feltareal

BBB1
1056m2

BBB2
604 m2

BBB3
338 m2

f_BG
3441m2

%-BRA

320%

200 %

200 %

95 %

m²-BRA

3380m2

1207 m2

675 m2

3269m2

Tabell 3Utnytting for blokkbebyggelse
BBB(avrundedetall).
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GRAD AV
UTNYTTING

Feltareal
%-BRA
m²-BRA

BKS1
136 m2
145 %
197 m2

BKS2
276 m2
140%
386 m2

BKS3
278 m2
140%
389 m2

BKS4
277 m2
140%
387 m2

BKS5
331 m2
100%
331 m2

Tabell 4Utnyttingfor konsentrertsmåhusbebyggelse
BKS(avrundedetall).
Forberegningavutnyttelsesgradfor heleplanforslaget,delermantotalt tillatt BRA på
tomtestørrelsen.
Tomtestørrelsen
blir ved reguleringsummenav formåleneinnenfor
boligområdet,fratrukketalle arealersom regulerestil offentlige formål. Dette arealetblir da
8 518 m2 (jf. arealtabelli kap. 5.1.1).Totalt tillatt BRA i planener 10223 m2.
Maksimalutnyttelsei planforslageter dermed(10 223 m2 / 8 518 m2) 120,0%.
Til sammenligninghar vedtattreguleringsplanfor Sandsliåsen57 like nord for planområdet
en samletutnyttelsesgradpå 166%BRA og Quality Hotel EdvardGrieg har en
utnyttelsesgrad
på 185% BRA.
5.4 Boligmiljø og bokvalitet
Boligområdeti Sandsliåsen59 planleggesmed en variasjoni typologi, i størrelsepå og type
boenheter,i byggehøyderog i uterom.Godekvaliteterpå byggematerialerog på utforming av
bebyggelseog uteromer vektlagti utformingenav prosjektet,og er ogsåsikret i
bestemmelsene.
En byggehøydepå maksimalt5 etasjergir en menneskeligskala,der det er
letterefor beboereå ta i bruk de felles uteoppholdsarealene.
Det er planlagtdeleløsningersom
bidrar til et fellesskapfor beboerne.Med foreslåtteløsningervil boligområdetværeattraktivt
for alt fra eldretil barnefamiliertil ungei etableringsfasen.
Boenheteneover to plan vil være
ideellesom familieboliger,med direktetilkomst til utearealeri gårdsromog medromslige
planløsninger.Uterommenei planforslageter fri for trafikk og vil væretryggefor lek og
opphold.Samtidighar de et variert program,og det skapeset kupertlandskaphvor ulike
elementerer integrertilandskapet.Nærhettil skogenvil gi høy kvalitet, spesieltfor de
boenhetenesom grensertil den.Lekearealeri skog bidrar positivt til den motoriske
utviklingen til barn,og ogsåfor voksneer skogenviktig for rekreasjonog folkehelse.
5.5 Uteoppholdsareal
5.5.1 Privat og felles uteoppholdsareal
KPA 2018har følgendearealkravfor uteoppholdsareal
for boliger i ytre fortettingssone:
14.3.4Ytre fortettingssone
Det skal etableresminimum75 m²uteoppholdsarealpr boenhet.Maks40 % på
tak/altan.Vedetableringav mer enn3 boenheterskal minimum40 % utformessom
fellesarealeller offentlig areal. Alle enheterskal ha noeprivat uteareal.
Planforslagetåpnerfor inntil 62boenheter.Tabell 5 viser hvordanplanforslagetivaretar
arealkravi KPA § 14.3.4.

Side44av 83

2628m²

Figur 40Fordeling av uteoppholdsarealerinnenforplanområdet.Størrelsepåfellesareal på
bakkeplanmedkvalitetskravmarkert.

Side45av 83

KPA2018

Uteoppholdsarealtotalt

SUM

Ant. boliger
Pr. bolig

62 stk
75,2 m²

Statusi forhold til 75 kvm pr. bolig -Antall kvm mer enn kravet

Uteoppholdsarealtotalt

4664

m2

SUM

§14.3.4
Minst 75m² pr boenhet

2

14 m

4664 m²

Andel uteoppholdsarealpå takterrasse/balkong

§14.3.4
1581 33,9 % Maks 40%på tak/altan

Andel uteoppholdsarealpå bakkeplan

3083 66,1 % Minst 60%på bakkeplan

Fordeling Andelfellesuteoppholdsarealpå bakkeplan(av 3083 m²)

2628

56,3 %

Andelprivat uteoppholdsarealpå bakkeplan(av 3083 m²)

455

9,8 %

Fellesuteoppholdsareal

SUM

3053 m²

Andel av totalsum på 4664m²

65,5 %

Fordeling Påbakkeplanfellesutearealermed kvalitetskrav

2628 m2
425 m2

Takterrassefelles

49,2 m2

Snitt pr bolig

Privat uteoppholdsareal

§14.3.4
Minst 40%som fellesareal

SUM

Fordeling Påbakkeplan,forhager

1611 m2
455

m2

§14.3.4
Noe privat for alle boenheter

1156 m2

Balkonger/takterrasser

26,0 m2

Snitt pr bolig

Tabell 5Oversikt over arealfordelingav uteoppholdsarealeri illustrasjonsprosjekt.Tall i
tabellener knyttettil KPA § 14.3.4.Andelfellesutearealpå bakkeplanpå 2628 m² er
illustrert i Figur 40.
Fellesarealersominnfrir kvalitetskravi KPA 2018 er fordelt på gårdsrom,terrengrundt og
mellom byggeneog i skogpå terreng.Arealenehar ulik karakter,og alle gir særegne
kvaliteterfor beboerne.Fellesarealene
på bakkeplanhar sol på mer enn 50% av arealeti 4
timer ved jevndøgn.
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Felles uteoppholdsareal med kvalitetskrav (m²):

Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal med trær, 50%

Sol på felles uteoppholdsareal

2628

kl. 13

kl. 14

Kl. 15

Kl. 16

Kl. 17

1280

1275

1235

1202

1147

66

102

169

216

232

1346

1377

1404

1418

1379

51 %

52 %

53 %

54 %

52 %

KPA2018§14.2.c:50% av uteoppholdsarealetpå bakkeplanskal ha sol 4 timer ved jevndøgn.

Tabell 6Oversikt over andel sol på fellesuteoppholdsarealpå bakkeplan.

Figur 41 Utklipp fra solstudier:Sol på minst 50 % av fellesuteoppholdsareal4 timer ved
jevndøgn.
Fellesuteareali gårdsromligger omtrentpå sammekotehøydersom inngangsplanfor de ulike
enhetene,fra kote 53 til kote53,5. Utearealeri randsonenerundt byggeneligger et nivå
lavere,og samsvarermedinngangsplani underetasjen,på kote 49,5 til 53,5. Utearealeri
skogenligger i all hovedsakpå eksisterendeskogbunn.Alle utearealerhar tilgjengelig
adkomstvia felles og privateinngangspartier.Ganglinjerer utformet etter krav til
tilgjengeligeuteromi TEK17.
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De to gårdsrommene
er skjermetfor trafikk og støy.De fleste boenhetenehar sikt mot minst
ett av gårdsrommene,
noe som bidrar til at gårdsrommeneoppleves
trygge.Gårdsrommeneer
i utgangspunktetflate, ettersomde ligger over parkeringsgarasjen.
For å skapeet mer variert
landskap,er det jobbet medgressvollerpå omtrent1 metershøydeinne i gårdsrommene.
Vollene er plassertslik at de bidrar til en privatiseringav de privat markterrasserog
inngangssoner,
samtidigsom de kan brukesaktivt i lek og opphold.Deler av landskapeter
utformet som forsenkningeri form av regnbed,ogkan slik fungeresom lokal
overvannshåndtering
ved mye nedbør.
Gårdsrommetlengstnord er størst,og er velegnettil mer plasskrevende
lek. Oppstillingsplass
for brannbilskal ligge her, og denneer flettet inn i uterommetslik at man kan ha en sambruk
av arealet.Det mindregårdsrommeti sør egnersegfor småbarnslek,og her er muligheterfor
sklier, vannlekog lekeapparater.
Randsonene
ligger på terreng,og skal sørgefor sømløseovergangermellom gårdsrom,
bebyggelseog eksisterendeterreng.Her er det størrehøydeforskjeller,med trapperi terreng,
akebakker,gangveierog beplantning.
KPA 2018§ 14.2.bsier blant annetat arealeruten praktiskbrukskvalitetikke skal medgåi
arealkravetfor felles uteoppholdsareal.
Retningslinjertil § 14.2.bsier at Areal uten praktisk
brukskvaliteter smårestarealer,areal utenhensiktsmessig
form og støyutsattareal. Planen
har ikke medregnetdennetype arealer,meninternegangveierer regnetmed.Dissekan
brukestil mye lek somikke kan foregåpå myke overflatersom gress,voller eller der det er
trærog annenbeplantning.De kan brukestil å læresegå sykle, ståpå rulleskøyter,løpe 60meter,tegnemed kritt, hoppeparadis,hoppetau, osv.,og er i høyestegradegnetfor lek. På
gangarealenevildet oppståflere uformellemøtermellom beboere,og folk i ulike aldremå
forholdesegtil –og ta hensyntil –hverandre.Internegangveierer ikke ansettsom arealer
uten praktiskbrukskvalitet.
Deler av felles uteoppholdsarealer
ligger i furuskogen.Her skal det væreminimalt med
inngrepi naturen,og det oppfordresslik til en annentype lek enn på gårdsrommene.
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Figur 42Illustrasjonsplansomviser fellesuteoppholdsarealerpå bakkeplanmedtatti
beregning.
Alle boenheteneharprivat uteoppholdsareal.
Enkelteav enhetenei BBB1 har storeprivate
takterrasser,der byggettrappesi hver endre,mensandrehar balkongersom venderinn mot
gårdsrom.Enhetenei BBB2 og BBB3 har privat uteoppholdsareal
mot to himmelretninger.
Enhetenei BKS 1-5 harprivat uteoppholdsareal
bådepå bakkeplanut mot de bilfrie
gårdstunene,
og i form av balkongerbådemot skogenog mot gårdstunene.Privat
uteoppholdsareal
vil ha tilfredsstillendestøynivå,medtiltak som beskreveti kapittel 5.13.1
Støytiltak.
Reguleringsbestemmelsene
sikrer krav til areal,funksjon og kvalitetpå uteoppholdsarealer
i
planen.Tiltak for å oppnåtilfredsstillendestøynivåer ogsåsikret i bestemmelsene.
5.5.2 Andre uteoppholdsarealer
Gatetuneneutformessom urbanebyrom i avslutningenav Sandsliåsen.
Her finnesbenker,
regnbed,bytrærog beplantningssoner
med et mer urbantpreg.Nedkastfor restavfallog
nedgravdebunntømtekontainereinnpassesi arealene.Arealenefungerersom en buffer mot
veienog en avslutningpå det nye gatetverrsnittetpå Sandsliåsen.
Dissearealeneligger
imidlertid i gul støysone,de er dermedikke medregneti uteoppholdsareal.
En stor del avfuruskogeninnenforplanområdetliggeri gul støysoneoger tidvis bratt og tett,
og den er derfor heller ikke tatt med i beregningenav uteoppholdsareal.
Furuskogenvil
likevel ha en rekreativbetydning,og gir bomiljøeten særegenkvalitet.
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5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrertkulturminnereller kulturmiljø medverdi som tilsier at det er særlige
hensynå ta til temaeti planforslaget.
Den stedegnebyggeskikkensørfor planområdeter eneboligerpå typisk 1,5-2,5etasjermed
malt trekledningog ulike former for saltak.Ny bebyggelsesom planleggesinnenforfelt for
konsentrertsmåhusbebyggelse
skal utformesmed saltak,hvor møneretningog takvinkel er
sikret i hhv. plankartog bestemmelser.
Felteneer adskilt fra hverandre,og felles
uteoppholdsarealer
strekkersegmellom og rundt bygningskroppene.
Volum og fotavtrykk
spiller på strukturentil eneboligbebyggelsen
sørfor planområdet.Planforslagetsikrer at
hovedmaterialetfor småhusbebyggelsen
er tre. Samletvil ny bebyggelseværegodt tilpasset
det eksisterendebygningsmiljøet.
5.7 Miljøtiltak
Hensynssone
H540 Hensyngrønnstrukturivaretarnaturverdierinnenforplanområdet.
Hensiktener å sikre dendelenav tomtensom ikke er berørtav inngrepog anleggfra før.
Hensynssonen
følger skillet mellom opparbeidetarealog naturlig terrengog vegetasjon.
5.8 Samferdsel
5.8.1 Veg og atkomst
Prosjektethar atkomstfra Sandsliåsen.
Sandsliåsener regulertmed tverrsnitttilsvarende
reguleringsplanen
for Sandsliåsen57 i nord. Gatetverrsnittetsikrer en urbanutforming der
myke trafikanterer prioritert. Det planleggestosidig sykkelfelt langskjørebanen.Et felt med
gatetrærskiller sykkelfelt fra fortau.

Figur 43Figuren viser tverrsnittetfra reguleringsplanenfro Sandsliåsen57 somer videreført
og sikret i detteplanforslaget.
5.8.2 Vareleveringog atkomstfor storekjøretøy
Planforslagetutløserikke behovfor vareleveringtil næringellertjenesteyting.Atkomst for
storekjøretøyi planforslageter hensyntattfor utrykningskjøretøyog renovasjon.Renovasjon
er nærmereomtalt i kapittel 5.11.For utrykningskjøretøyer det sikret atkomsttil gårdstuneti
nord gjennomportalen.Bestemmelsesområde
#3 sikrer tilstrekkelig oppstillingsarealsom
krevesfor denutformingenbyggenehar.
5.8.3 Parkering
Parkeringsdekning
er i tråd med parkeringsnormen
for ytre fortettingssonei KPA 2018,som
sier minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser
og minimum 0,8 bilparkeringsplasser
per 100 m²BRA bolig. Følgendekrav sikresi bestemmelsene:
Sykkelparkering

-minimum 2,5 plasserper 100 m²-BRA bolig
-inntil 10 % av plassenekan etableresutendørs

Side50av 83

-minst 5 % av plasseneskal dimensjoneresfor lastesyklerog
sykkelvogner
Bilparkering

-mellom0,9-1,0plass per 100 m²-BRA bolig
-minimum 10% av disseer HC-plasser
-alle plasseneskal tilretteleggesfor lademuligheter

Med utnyttelsesgraden
satti plankartet,åpnesdet for inntil 10223m²-BRA.
For beregningav parkeringsdekningleggervi til grunn BRA for alle måleverdigeplan og
etasjer(innsideytterveggihht. NS 3940 og Gradav utnytting utgitt av Kommunal-og
moderniseringsdepartementet),
med fratrekk for parkeringsareal,
frittståendeboderog
åpningeri etasjeskilleri fellesarealer(heis-og trappesjakt).
For skisseprosjektet
somfølger plansaken,vil beregningav antall parkeringsplasser
bli somfølger:

BRAihht. plankart
- Fratrekk parkeringsareal(bil/sykkel)
- Fratrekk bodareal
- Fratrekk heis-og trappesjakter
- Fratrekk åpentoverbyggetareal
= Grunnlagparkeringsdekning

m²-BRA
10223
2464
780
609
262
6108

Parkeringsdekningfastsatti bestemmelsene
åpner dermedfor følgendeantall
parkeringsplasser,vedfull utnyttelseogbasertpå arealer somi skisseprosjekt:

Sykler
Biler

Dekningsgrad
Min. 2,5
0,9-1,0

Min. antall plasser
152
55

Maksantall plasser
61

All sykkelparkeringer fellesog låsbar.De flesteplassenelokaliseresinnvendig;i 1. etasjei
tilknytning til portalenegjennomblokk A, samti parkeringsgarasje.
Det er satt av plasstil
lastesykler/sykkelvogner
i garasjen.I tillegg tilretteleggesdet for gjestesykkelplasser
utendørs
i tilknytning til oppgangene.
All bilparkeringer felles og leggesi garasjeanlegg
underbakken.
Innkjøring skjer via f_SV og f_SGT1.
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Figur 44Parkering og sykkelparkering,markerti plandiagramav hhv. 1. etasjeog kjeller.
5.8.4 Kollektivtilbud
Mobilitetsplanentar for segen vurderingav behovfor arealtil kollektivtransport.Det
konkluderesmedat det ikke er behovfor dennetypen areali planområdet.
5.8.5 Gangtraseerog snarveger
Tilgrensendeplan i nord tilrettela for en snarveigjennomplanområdetog videre nordover
gjennomskogeni retning bybanestoppet
Sandslivegen.Planforslagetknytter segpå denne
snarveien,forlengerden gjennomplanområdet,og knytter den til gang-og sykkelvegsørover
mot Flyplassvegen.Slik forbedrestilkomstenfor nærområdettil holdeplassfor bådebybane
og buss,samttil Skranevatnetskolemedalle fritidstilbudenei områdetrundt den.
Planforslagfor Petedalsmyraet stykkelengernord regulereret forbedrettilbud for myke
trafikanter,og planforslagetfor Sandsliåsen59 følger detteopp i § 6.1.7,som sikrer at
sykkelfelt og fortau i reguleringsplanPetedalsmyraPlan-ID 66450000,skal væresikret
opparbeidetmellom Sandslivegenog Sandslikroken.
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Figur 45Gangforbindelsertil bybane/bussmedgrønnlinje. Bokstavenei kartet viser ulike
fritidstilbud i nærområdet,semobilitetsplanfor mer informasjon.
5.8.6 Sykkel
Planengrenserikke direkte til hovedrutenettetfor sykkel. Flyplassruteni sør er dendelenav
hovedrutenettetsom ligger nærmestplanområdet,og Steinsvikruteni nord ligger heller ikke
langt unna.Planforslagettilretteleggerfor en fortsettelseav gatesnittetforSandsliåseni
tilgrensendeplan i nord, hvor det løpersykkelfelt på beggesider av kjørebanen.Når
Sandsliåsener ferdig etablertmedsykkelvegpå beggesider av gaten,og gang-og sykkelveg
sørovermot Flyplassvegen,knytter mansegenkelt påbådeFlyplassruteni sør og
Steinsvikruteni nord via Sandsliåsen.
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Figur 46Utsnitt av hovedrutenettfor sykkeli Bergen.Planområdetmarkert medblå sirkel.
Kilde: Sykkelstrategifor Bergen2010-2019–Bergensprogrammet

Figur 47Utsnitt av sykkelnetti nærområdet.Planområdetmarkertmedblå sirkel, og blå piler
somviser tilknytning til sykkelruter.Kilde: bergensprogrammet.no
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5.9 Universell utforming
Bebyggelsei planener utformetetterkrav om tilgjengelig boenheti TEK17. Bestemmelsene
sikrer tilgjengeliginngangi boligbebyggelsen,og til fellesarealeri bygg. Parkeringsgarasje
er
trinnfritt tilgjengelig via heisi felles oppganger.Det er sikret trinnfri adkomstmulighettil alle
lekearealer,og lekeplassene
skal til sammenha lekeapparatersom sikrer lek for alle.
Tilknytning mellom gangarealeri og utenforplangrensener sømløseog trinnfrie.
5.10 Vannforsyning-og avløp
5.10.1 Vannforsyningog brannvann
Oppstillingsplassfor brannbiler planlagti nordregårdsromog ved felt for renovasjonlangs
Sandsliåsen.
VA-rammeplanleggeropp til 2 brannuttaktilknyttetbebyggelsei planen.Ett blir
fra dagenshydrantpå vestsidenav Sandsliåsen,
og hydrantenmå flyttes et stykkeinn mot
nordregatetunsomfølge av etableringav tiltak i planforslaget.Det andreblir fra ny vannkum
eller brannhydrant(detaljprosjekteringavgjør)i Sandsliåsenmellom nr. 59 og nr. 52.
Vannforsyningtil prosjektet,som mestsannsynligskal ha sprinkleranlegg,blir via ny
vannledningfra ett av de to brannuttakene.
I tekniskrom splittesledningeni to separate
ledninger;én for sprinkleranleggetog én for forbruksvann.
5.10.2 Spillvann
Spillvann fra ny bebyggelseer tenkt tilknyttet kommunalledningSP200i Sandsliåsenlike sør
for planområdet.Det vil mestsannsynligværemulig å lede spillvanneti selvfallsledningtil
det kommunalenettet.Ved evt. behovfor pumpe,gjelderdettefå boenheter,og det er
tilstrekkelig med en mindre,privat pumpe.Spillvannetpumpestil sammeinternsystemsom
for restenav bebyggelsen.Det nye spillvannsnettetkommerikke i konflikt med eksisterende
VA. Hvis det etableresspylemuligheteri parkeringskjeller,er det krav om oljeutskiller.
5.10.3 Overvannog flomveier
Hovedprinsippfor overvannshåndtering
blir infiltrasjon til terrenggjennomgrønnedekker,
renner,dammerog infiltrasjonssandfang,
med overløptil flomveienesom går ned til
Håvardstunvatnet.
Infiltrasjonssandfanganbefalesdimensjonertfor 20-årsregnog plasseresi grøntarealene
utenforbebyggelsen.Sluk plasseresi strategiskepunkt for å fangeopp overvannet,som vil si
i lokale lavpunktog i endenav renner.Sluk kan ha direktetilknytning til et
infiltrasjonssandfang,
eller kan tjene som hjelpesluksom lederovervannetfra gårdsrommet
og ut til infiltrasjonssandfangene.
Overløpfra dettesystemetledestil flomvei.
Takvannskal ledesut til terrengog infiltreres til grunnen.Rundt utløpsrørenemå det etableres
drenerendemassersom ledervannetvekk fra byggeneog sikrer jevn fordeling til grunnen.
Alternativt kan takvannknyttestil infiltrasjonssandfang.
Takvannfra byggenepå østsidenav
planområdetbør ledesover eller underparkeringsetasjen
og ut til terrengetmot
Håvardstunvatnet.
Det planleggesikke noentilknytninger til kommunaltovervannsnettsidenovervannskal ledes
naturlig til terrengmed Håvardstunvatnet
som resipient.Våtmarksområdene
nedstrøms
planområdetog Håvardstunvatnet
kan ansessom et fordrøyningsmagasin
i segselv. Basertpå
detteer det vurdertat det ikke er nødvendigå etablerefordrøyningsmagasin
i planområdet.
Løsningenefor overvannshåndtering
må utformespå en slik måteat det bremserog fordrøyer
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avrenningenved kraftig nedbør,og avrenningslinjer/vannveier
mot Håvardstunvatnet
må
sikresmot erosjon.
Totalt settfor planområdetvil andelentetteflater reduseresmedca. 20 % fra dagens
situasjon.Dermeder det ikke utbyggingensom er årsakentil økt avrenning,men økningeni
nedbørgrunnetklimaendringer.Overvanneti planområdetansesikke som forurensetog er
vurderttil ikke å ha negativekonsekvenserfor resipientenHåvardstunvatnet
og vassdraget
nedstrøms.Reguleringsbestemmelsene
sikrer likevel at ved tiltak nærtvassdragskal det
leggesvekt på å unngåavrenningav partikler.
5.11 Renovasjon
Det er sattav etfelt f_BRE, hvor det er rom for 5 nedgravdebunntømtekonteinerefor
fraksjonenematavfall (1 stk.), papir/papp/drikkekartong
(3 stk.) og plastemballasje(1 stk.
komprimerende).Dimensjoneringog kapasitetsberegninger
fremkommerav vedlagtRTP.
Maksimalavstandtil inngangspartier på ca. 80 meter.Oppstillingsplassen
er utformet som en
lomme langsgaten,og renovasjonsbilkjører bådeinn i og ut av lommen.Oppstillingsplassog
returpunkter tegnetihenhold tilkrav i gjeldenderenovasjonsteknisk
veilederfra BIR.
Tilkomstvei er Sandsliåsen,
med innkjøring fra Sandslivegen.Renovasjonsbilkjører søroveri
Sandsliåsen,
som har en breddepå 6 meter.For å kommetil oppstillingsplassen
kryssesett
regulertsykkelfelt. Løsningener dimensjonertforå overholdenødvendigsikkerhetsavstandtil
gangsonerogslik atrenovasjonskjøretøymedstøttelabber
ikke kommeri konflikt med
gåendeeller syklende.Etter endttømming,fortsetterbilen fremoverog kjører ut igjen i
Sandsliåsen.
Gatener stengtmedbom, og bilen må derfor snu,og kjøre tilbake nordoveri
gaten.
Kapittel 5.15 beskriverhvordandeler av de offentlige vegarealenesikresopparbeideti planen,
uten at de etableressamtidigsom øvrigetiltak i planen.Ien mellomfase,før alle
samferdselsarealer
i detteplanforslagetog i tilgrensendeplan for Sandsliåsen57 (vedtatt
2020)er etablert,leggesdet derfor opp til en midlertidig løsningfor utkjøringsveiog
snuoperasjon.
Midlertidig snuløsningleggestil parkeringsplassen
i Sandsliåsen46, gbnr
116/195.Vedlagtplanenfølger et tilleggsnotattil RTP, somtar for segløsningene,samten
erklæringmedtillatelsetil dettesignertav grunneierfor Sandsliåsen46. Erklæringensikrer
snuplassfor bådeSandsliåsen57 og 59.
Når alle samferdselsarealer
er ferdig etablert,vil løsningeni Sandsliåsen46 avvikles.Da
leggesdet opp til at renovasjonsbilensnuriendenav gateni en vendehammerdimensjonert
etterlastebil L, før den kjører tilbake nordoveri gaten.
For fraksjonenerestavfallog glass-og metallemballasje,er det lagt opp til koordineringmed
naboeiendomi nord; Sandsliåsen57 (plan-id 65340000).
Restavfallløsesi mobilt avfallssug,med 3 nedkastpå gatetunf_SGT1.Avstandtil
inngangspartier da maksimaltca. 80 meter.Tankenhar rørføringersom koblestil avfallssuget
i Sandsliåsen57. På dennemåtenunngårmanegetdokkingpunktfor Sandsliåsen59, og
restavfallethentespå dokkingpunktetpå naboeiendommen.
For å dekkebehovettil de 200 boenhetenepå naboeiendomi nord, Sandsliåsen57, benyttes
kun halvpartenav kapasitetentil deresnedgravdebunntømtekonteinerfor glass-og
metallemballasje.Sandsliåsen59, med sineinntil62 boenheter,fyller bareopp omtrent20%
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av kapasitetentil en slik konteiner,og det leggesderfor opp til sambrukav konteinereni
Sandsliåsen57, som da vil fylles opp til ca. 70% av total kapasitet.Avstandtilinngangsparti
vil væreca. 270 meterfor de boenhetene
som ligger lengstunna,noesom er mer enn
preakseptertmaksavstand.
Fordelenemed sambruker miljømessigog økonomiskgevinst,
mindrestøybelastningfor beboeregrunnetavstandfra returpunkttil bebyggelse,kun 1
tømmepunktfor BIR og mindretrafikkbelastningpå tømmepunktsøri Sandsliåsen.
Det
vurderesslik at fordeleneveier opp for ulempene,og at lengregangavstandtil returpunktfor
glass-og metallemballasjekan aksepteres.
RTP er revidertetter mottattuttalefra BIR 28.01.2021.De enkeltepunktenei uttalener
kommentertunder.BIRs uttaleog revidertRTP datert03.02.2021er vedlagtplanen.
«BIR er bekymretfor trafikksikkerhetifm. foreslåttsnumulighetfor renovasjonsbil,der det
leggesopptil ryggeoperasjoni et kryssi kommunalvei. BIR anbefalerat det lagesjobbes
videremeden løsningsomunngårrygging i kommunalvei.»
–Vi viser til vedlagtnotat medvurderingerav 3 ulike snumuligheteri endenav Sandsliåsen,
utarbeidetav Sweco.Basertpå konklusjoneri notatet,velgervi å sendeplanforslagetpå
høringmed foreslåttløsning,hvor lastebilL kan snu i vendehammeri endenav Sandsliåsen,
og med implementeringav foreslåtteavbøtendetiltak.
«I tråd medRTVanbefalerBIR at detetableresegennedgravdbunntømtcontainerfor
avfallstypenglass-og metallemballasje,da RTPomfatterover 40 boenheter.»
–I referatfra oppstartsmøtet
oppfordrerBymiljøetatentil å søkefelles renovasjonsløsning
med andreplanforslagi området.Planforslagetleggeropp til en løsninghvor glass-og
metallemballasjehåndteressammenmed naboeiendommen
i Sandsliåsen57, hvor det allerede
er planlagten konteinerfor glass-og metallemballasje,som har mer ennnok kapasitetfor
boligenei beggeplanområdene.Vi ønskerå sendeplanforslagetpå høring meddenne
løsningen,selv om planentilretteleggerfor mer enn 40 boenheterog avstandmellom
inngangspartiog nedkaster mer enn100 meter.Vi har ikke funnetdet hensiktsmessig
å
tilretteleggefor fellesløsningerfor de øvrigefraksjonenesom skal løsesmed nedgravde
bunntømtekonteinere,men for glassog metall menervi det er en god løsning.Vi viser til
oppsummeringav fordeler foreslåttkoordineringmednaboeiendomgir, på side8 i RTP.
«Maksimalhelningpå tilkomstveifor BIRs renovasjonsbiler(L) er 10 %. Vennligstbekreft
dette.»
–Dette er undersøktog bekreftespå side10 i revidertversjon.
«Tilkomstvei,utkjøringsvei,snumulighet(vendesløyfe,
vendehammer,
e.l.) og
oppstillingsplassfor renovasjonsbilskal tilfredsstille bådelastebil (L), jf. Statensvegvesens
håndbokN100,og bruksklasse10 (BK10) 32 tonn, jf. ‘Forskrift om nærmerebestemmelser
om tillatte vekterog dimensjonerfor offentlig veg’. Vennligstbekreftdette.»
–Dette var alleredebekrefteti innledningen,samti kapittel «Kjørevei,tilkomstvei og
utkjøringsveifor renovasjonsbil»i førsteversjonav RTP. Det gjøresingen endringerpå det.
«Støttelabbkan plasseresmaksimalt0,3 m høyereenn renovasjonsbilen(L). Vennligstbekreft
dette.»
–Dette bekreftespå side 12 i revidertversjon.
«Renovasjonsanlegget
bør væreopplyst,uten å kommei konflikt medkranløft.»
–Dette er tilføyd på side 9 i revidertversjon.
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Kapitteletsom omhandlerbestemmelser
er revidert i ny versjonav RTP. Ingenbestemmelser
er tatt bort, men flere er lagt til, som følge av reviderteplanbestemmelser.
Se side3-4 i
revidertversjon.
5.12 Energiløsninger
Tiltaket ligger innenforkonsesjonsområdet
for fjernvarme.
Bestemmelsene
sikrer følgendenår det gjeldermaterialbruk:
- Det skal i hovedsakbrukesnaturligematerialerpå fasadene
- I BKS1-5 og BBB2-3 skal hovedmaterialetpå fasadeneværei tre
- For BBB1 skal hovedmaterialei fasadeneværeteglstein
- I utearealerpå f_BUT skal det hovedsakeligbenyttesnaturligematerialertil dekker,
lekeapparaterog annetutstyr
Multiconsult har utarbeidetklimagassberegninger
for tiltak etterplanen.For å kunneillustrere
hvilken klimagevinsttiltak i planenhar, skaldet etter malenutarbeideset referanseprosjekt
med parameterebasertpå standardløsninger
for aktuell bygningstype.Beregnedeutslipp fra
prosjektertbygg sammenlignessåmedberegnedeutslipp fra referansebygg.Klimagassutslipp
som følge av riving av eksisterendebygg er ogsåinkluderti rapporten.Skisseprosjektet
har
ikke kommetlangt nok i detaljeringentil at bl.a. bæresystem
i parkeringsgarasje
er bestemt.
Derfor er ikke garasjentatt med i beregningene.2
Somfølge av at prosjektethar benyttettrekledningfor bebyggelseinnenforfelt BBB2-3 og
BKS1-5, mensreferansebygget
i hovedsakbrukerplatekledningog tegl, oppnåslavere
utslipp. Når manberegnerutslipp fra riving av eksisterendebygg samtfra materialerog
energived drift av nybyggeks.parkeringsgarasje,
oppnårprosjektertbygg en 10 % reduksjon
av klimagassutslippsammenlignetmedreferansebygg.
Når man leggertransporti drift til beregningen,oppnårprosjektertbygg en 40 % reduksjon
sammenlignetmed referansebygg.Den økte %-visereduksjonener ihovedsak grunnettiltak
for å begrensetransporti drifti forhold til referanseprosjektet.
Tiltakenei prosjekteterbegrensetparkeringsdekningmedmindreenn 1 plassper boenhet3,
plasseringnærbussog bybanestoppog lokasjonnærarbeidsplasser
og skoler.
I BBB1 brukesalle takflatenei sin helhettil takterrasser.De øvrige felteneer regulertmed
saltak,og mtp. arkitektoniskuttrykk er det ikke ønskeligmed grønnetak her. Det er ikke
mangetakflaterigjen som egnersegtil grønnetak, men bestemmelse
med § 3.1.3.4.asikrer
følgende:
Flate tak (ikke heishusog lignende)somikke utformessomtakterrasser,skal utformessom
grønnetak.

2

Multiconsult har oppgitt at parkeringsgarasjen
i referansebygget
er basertpå at manbenytterlavkarbonbetong
klasseB i konstruksjoner.Dersommanvelgerå brukelavkarbonbetongklasseB på prosjektertbygg, vil man
oppnåomtrentsammeutslipp sompå referansebygg.
For å redusereutslipp i parkeringsgarasje
må man
prosjektereen mer klimavennlig materialbruk,f.eks.lavkarbonklasseA.
3
I klimagassberegninger
er det tatt utgangspunkti totalt 60 parkeringsplasser.
En mindreendringpå noenplasser
mer eller mindrehar ikke merkbarekonsekvenser
for resultatetav beregningene.
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Det er ingenbestemmelser
somhindreretableringav solcellepanelpå tak. § 2.7.1 setterkrav
om vurderingav alternativeenergikilder,og planensetterikke øvrigekrav til at solcellerskal
etableres.
5.13 Risikoog sårbarhet –avbøtende tiltak
ROS-analysenoppsummerertre temai gul sonesom trengeravbøtendetiltak i planforslaget.
Trafikksikkerheter knyttet tilgraden av alvorlighetved ulykker somkan inntreffe med mye
trafikanter.Avbøtendetiltak er å sikre tryggegangveierog -traseersom ikke krysserryggende
trafikk. Naturmangfolder knyttet til bådeå sikre eksisterendenaturområderi planen,samtå
hindrespredningav svartlistedearteri planområdet.Farlig avfall er først ogfremst knyttet til
eksisterendebygg, hvor avfall i forbindelsemed rivingen må sikresgjennomen
miljøsaneringsbeskrivelse.
Øvrige temainnenforrisikosonemed anbefaltetiltak eroppsummertunder.
Temafra analyseskjema
4. Løsmasseskred

Anbefalt tiltak
Bestemmelsersom setterkrav til oppfølgende
undersøkelser
og dokumentasjonetterat anlegg-og
sprengningsarbeider
er gjennomført,for å avbøterisiko.
(§ 2.8.4)

7. Steinsprut

Bestemmelsersom setterkrav til oppfølgende
undersøkelser
og dokumentasjonetterat anlegg-og
sprengningsarbeider
er gjennomført,for å avbøterisiko.
(§ 2.8.4)

8. Ekstremnedbør

God overvannshåndtering
og fordøyingav vannmasser.
Det anbefalesåpenovervannshåndtering,
sålangt det er
mulig. (§ 2.4)

9. Ekstremvind

Ytterligereavbøtendetiltak håndteresav PBL og TEK 17.

11. Brann

Tilstrekkelig adkomstfor redningsbilerved flere
angrepspunkter.
Øvrige tiltak håndteresav TEK 17.

23. Trafo

Genereltkan det gjøresto grepfor å hindrebrann-og
eksplosjonsulykkerfor transformatorer:
Utstyretransformasjonene
medet elektrisk vern som
kopler dem rasktfra nettetnår indre kortslutninger
oppstår,noe som slukker lysbuenraskt
Kassenerundt trafoeneforsenkesmed påsveisede
avstivereav stål. Dette gjørefor at de skal tåle
trykkøkningerog transport,og for at veggeneikke skal
bli sugdinn som følge av vakumsom oppstår.4

31. Forurensningi sjø/vassdrag Bevareskogbeltetmot Håvardstunvatnet
for naturlig
rensningav avrenningfør det når vannet.Hindre bruk av
unødvendigekjemikalier eller liknendesomkan væreen
4

SINTEF «Vil hindre-trafosmell»https://www.sintef.no/siste-nytt/vil-hindre-trafo-smell/
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fare for forurensingi sjø- og vassdrag.Det må sikresi
bestemmelser
at det gjørestilstrekkelig tiltak for å hindre
potensiellforurensning.(§ 2.6.4)
32. Forurensningi
anleggsperioden

Sikre i bestemmelser
at det gjørestilstrekkelig tiltak for å
hindrepotensiellforurensningi anleggsperioden.
(§ 2.6.3,
2.6.4 og 2.8.2)

35. Støy

Boenheter:Sikre at planløsningerutformesslik at minst
halvpartenav oppholdsrom,hvoravminst 1 soverom,får
åpningsbartvindu mot stille side.
Privat uteoppholdsareal:
Påbalkongerved fasaderhvor
støynivåLden er over 55 dB oppføreset minst 1,2 m høyt
og tett rekkverk.Privateuteoppholdsareal
på støyutsatt
sidesom er overbygdmå ha lydabsorberende
himling.
Uteoppholdsareal
på takterrasser:Det store
leilighetsbyggetvil ha tilfredsstillendestøynivådersom
det oppføreset minst 1,2m høyt og tett rekkverk ved
disse.
Innendørsstøynivå:Bygg oppføresetter TEK med det
konstruksjonerog energikravdettemedfører.
(§ 2.5)

5.13.1 Støytiltak
Konklusjonenfra støyrapportener at alt felles og privat uteoppholdsareal
på bakkeplanvil få
tilfredsstillendestøynivåmedplanlagtstøyskjermingstiltakmot vest.Disseer planlagti form
av 1,0 m høyelokale støyskjermer/tette
rekkverk,murerog støyvoller.Der hvor
uteoppholdsareal
på bakkeplaner overbygdav balkongsom ligger støyutsatttil, må det
monteresabsorberende
himling.
Privateuteoppholdsareal
på balkongersomer lokalisert på fasaderhvor støynivåer over L den
55 dB, vil få tilfredsstillendestøyforholddersomde oppføresmed et minst 1,2 m høyt tett
rekkverk.Privateuteoppholdsareal
på støyutsattside som er overbygdmå ha lydabsorberende
himling. Alt av uteoppholdsareal
på takterrasserpå det storeleilighetsbyggetvil ha
tilfredsstillendestøynivådersomdet oppføreset minst 1,2 m høyt og tett rekkverkved disse.
Alle bygg vil få tilfredsstillendestøynivåpå minimum 1 fasade.Der støynivåoverstigergul
støysonepåén eller flere fasader,er det stilt krav om å følge KPAs krav til utforming av
boenheter(minsthalvpartenav oppholdsrom,hvoravminst 1 soverom,får åpningsbartvindu
mot stille side).
Innendørsstøynivåvil tilfredsstille krav forutsattat alle bygg byggesetterTEK 17. Støyfra
skytebanenvil etter all sannsynlighetikke overstigegrenseverdifor gul sone.
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5.14 Terrenginngrep og massehåndtering
Tomtener per i dagplanert,asfaltertog har overflateparkering,i tillegg til byggetsom ligger i
vestog sørvest.Eksisterendebygg har en underetasjepå ca. 500 m². Etableringavtiltak ihht.
planforslaget,forutsetterat delerav eksisterendeterrenggravesuti forbindelsemed
parkeringsgarasje
og fjerning av en fylling. Andrestedervil det etableresnye dekker,voller
og støyskjermer.Masseuttaketer beregnettil å væreomtrent10250 m³ogbehovet for
tilføring av massertil ca. 1 300 m³. Samletvil mansitte igjen med overskuddsmasser
på
omtrent8 950m³.
Overskuddsmasser
skal håndteresihht. planbestemmelser
§2.6.

Figur 48Snitt B, eksisterendeterreng er stiplet medrødt.
5.15 Rekkefølgebestemmelser
Det er sattrekkefølgebestemmelser
tilfør bebyggelsenkan tasi bruk. Dissebestemmelsene
sikrer at renovasjonsløsninger,
lekeplasserog nødvendinguteoppholdsareal,
gatetrær,
offentlige og nødvendigefelles vegarealerer ferdigefør bebyggelsenkan tas i bruk.
Deler av offentlige vegarealerog tekniskinfrastrukturerregulert somsikret opparbeideti
planen,typisk gjennomen utbyggingsavtale.Se §§ 6.1.2og 6.1.3 reguleringsbestemmelsene.
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Figur 49Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur før rekkefølgekrav,sommidlertidig
situasjonog somendeligfremtidig situasjon.

6 Planprosessog medvirkning
6.1 Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte
medPlan-og bygningsetaten19.06.2020.
Varslingsbrevdatert24.06.2020ble sendttil naboer,grunneiereogaktuellehøringsinstanser,
og varselom oppstartble kunngjorti BergensTidende26.06.2020.Merknadsfristvar satttil
24.08.2020.
Til varselom oppstartkom det inn 1 privat merknadog 13 fra offentlige myndigheterog
høringsinstanser.
Disseer nærmeregjennomgåttog kommenterti merknadsskjema
til oppstart
som er vedlagtplanforslaget.
Det ble avholdt kombinertmerknads-ogarbeidsmøtemed Plan-og bygningsetaten
13.10.2020,og arbeidsmøtemedByarkitektenog Plan-og bygningsetaten25.11.2020.
6.2 Medvirkning
Medvirkningstiltakutoverlovensminstekraver ikke gjennomført.Ved varselom oppstart
kom det én privat merknad,og denneanseså væreimøtekommeti denutstrekning
planforslagetkan.

7 Konsekvensutredning
Forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger
(KU-forskriften) stiller krav til
konsekvensutredning
for reguleringsplaneretterplan-og bygningsloven,dersom:
1. Planener for tiltak i vedleggI (§6).
2. Planener for tiltak i vedleggII og kan få vesentligevirkninger for miljø eller samfunn
(§8).
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Planerog tiltak ettervedleggI skal alltid konsekvensutredes.
Det følger av vedleggI punkt 25
at nye boligområderutløserkrav om konsekvensutredning,
dersomplanener i strid med
overordnetplan. Kommuneplanens
arealdel§26.4åpnerfor utvikling av ytre fortettingssone
til bolig-og næringsformål.Planener i tråd med overordnetplan og utløserikke krav om
konsekvensutredning
etter §6.
Planenåpnerikke for tiltak i vedleggII og utløserdermedikke konsekvensutredningsplikt
etter§8.
Planener ikke omfattetav forskrift om konsekvensutredninger.
Dettebekreftesogsåav fagetateni referatfra oppstartsmøte
pkt 4.2.

8 Virkninger og konsekvenserav planforslaget
8.1 Overordnede planer
Beskriv hvordanplanforslagetforholdersegtil overordneteplaner,eventueltpåhvilke områderforutsetninger
brytes.

Planforslageter i tråd med intensjonerog krav i KPA 2018,hvor planområdetligger innenfor
ytre byfortettingssone.Planforslageter innenforalle minstekravi KPA 2018,og på temasom
f.eks.størrelserpå boenheterog krav til uteoppholdsareal
på bakkeplansetterplanenstrengere
krav enn KPA 2018.
Planområdetligger innenfor ytre byfortettingssone,hvor KPA angir en utnyttelsesgradpå
mellom 30 og 120%.Retningslinjenetil § 26.4.5i KPA sier at:
«Grad av utnyttingfastsettesav kommunengjennomplan-og byggesaksbehandling.
Kollektivtilbud og nærserviceskal vektlegges.Øvre del av spennetmellom30 og 120 %-BRA
skal kun benyttesfor tiltak medkort avstandtil godt kollektivtilbud.»
Planforslagetleggersegi øvresjikt av dettespranget,på 120%-BRA.Sammenlignetmed
tilgrensendebebyggelse,er likevel ikke utnyttelsesgradeniplanområdetsåhøy. Vedtatt
reguleringsplanfor Sandsliåsen57 like nord for planområdethar en samletutnyttelsesgradpå
166%BRA og Quality Hotel EdvardGrieg har en utnyttelsesgrad
på 185% BRA.
Planområdetgrensertil byfortettingssone.Mobilitetsplanenviser at gangavstandtil nærmeste
busstoppi Flyplassveiener 3 minutter,til busstoppene
i Stølshaugenog Sandslivegener det 8
minutterog til bybanestoppet
i Sandslivegener det 10 minutter,og et par minutterraskereom
man velgersnarveiengjennomskogen.Man når altsåkollektivholdeplassermed tilknytning i
alle retningerinnenforen gangavstandpå inntil drøye8 minutter,noe vi vurderersom god
tilknytning til kollektivtilbud. Nærmestedagligvarebutikkligger i Sandslihaugen,
ca. 700
meterunna.Her finnesogsåtreningsstudio,bowling, matservering,mm. Vi vurdererdet slik
at planområdettåler foreslåttutnyttelsesgrad.
8.1.1 Eksisterendereguleringsplaner
Planforslagethar konsekvenserforfølgende reguleringsplaner:
Plan-ID 6240000–gjeldendereguleringsplanHåvardstunvatnet,
områdeøst,felt C, fra 1983.
- Planforslageterstatterdelerav planen.Eksisterendeplan 6240000er en eldre
reguleringsplanog planforslagettilretteleggerfor en strukturog bebyggelsesom
ivaretarintensjonenei KPA 2018 for planområdet.
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Plan-ID65340000–detaljreguleringSandsliåsen57 fra 2020.
- Planforslageterstatterdelerav planenfor å videreføreplanlagtgatetverrsnitt,herunder
tilretteleggingfor forlengingav planlagtsykkelvegog byrom, samtinnkjøring til
beggetomtene.
- Planforslagetleggeropp til en fellesløsningfor renovasjonshåndtering
for fraksjonene
glass-og metallemballasje,hvor man delerkonteineri Sandsliåsen57, og for
restavfall,hvor rørføringerfra avfallssugtanki planforslagetkoblespå rørføringerog
dokkingpunkti Sandsliåsen57. Dettevurderessom uproblematiskmedtankepå at de
to tomtenehar sammegrunneier.
Plan-ID62200000–detaljreguleringEdvardGrieg Suitell fra 2013.
- Planforslageterstatterdelerav planenfor å tilretteleggefor manøvreringsareal
for
renovasjonsbil.
- Reguleringsplanen
regulererdeler av Sandsliåsen(f_V2) fra felles kjørevegfor gnr.
116 bnr. 20, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 63, 67, 68, 69, 70, 103, 182, 183, 198, 199, 208 til
offentlig gang-og sykkelvei.Det kan virke som at denneveistubbener regulertfelles
ved en inkurie, da den i fortsettelsener offentlig i beggeretninger.Det er heller ikke
gjennomførtnoeoverdragelseav eiendommenfra offentlig til privat felles eiendom.
Vi foreslårå regulereden til offentlig igjen, slik den var i opprinneligplan (Plan-ID
18420000),mensom gang-og sykkelvei.Den er alleredestengtmedbom, og
gjennomkjøringer ikke tillatt. Det er derfor vurderti planenat deni praksiser en
gang-og sykkelvei,og foreslåsregulerttil dette.Endringav formål har ingen
praktiskekonsekvenserfor naboer.
Plan-ID 62210000–detaljreguleringgbnr 116/159m.fl. Skiftingshaugenfra 2013.
- I merknadtil oppstartfra Vestlandfylkeskommune,er ett av temaenerundkjøringi
kryssetSandsliåsen-Sandslivegen,
hvor fylkeskommunenleggertil grunnat den
etableresfør midlertidig brukstillatelse(merknadg) i merknadsskjema).
Rundkjøringenble først regulerti detaljreguleringfor Skiftingshaugen,hvor
rekkefølgekrav§1.3.1sier: «Før igangsettingstillatelsegis til utbyggingutover100
boenheterskal kryssløsningSandsliåsen/Sandsliveien
væregjennomførteller sikret
gjennomført.»En gjennomgangav rammetillatelserfor de ulike byggetrinninnenfor
den planen,viser at det minst er utbygd200 boenheterher. Senesti september2020
følger rekkefølgekravetfremdelesbyggesaken,og rammetillatelsenfor byggetrinn
BB7 og 8 er gitt på vilkår om at rekkefølgekravi 1.3.1,1.3.2og 1.3.3 skal være
gjennomførteller sikret gjennomførtfør igangsettingstillatelse
kan gis.
- Vi regulererrekkefølgekravsom sikrer at rundkjøringensikresopparbeidet,på
tilsvarendemåtesom i tilgrensendereguleringsplanfor Sandsliåsen.
Overlappmed planene65340000og 62220000skal sikre en helhetlig plan for kommunalveg,
med bestmulig tilpasningtil naboplanerog planlagtgatetversnitt.Konsekvensene
for
underliggendeplanervurderessamletsom positive.
8.2 Arkitektur og byform
Plangrepetbidrar til å avslutteog rundeav et forløp av nye boligblokkervestfor veien på
Sandsliåsen.
Bebyggelsentrappesned fra nordøstmot sør og vestfor å tilpassestil
småhusbebyggelsen
og skogenrundt Håvardstunvatnet.
Fortauetlangsveien Sandsliåsen
utvidesog går sømløstover i to gatetun.Disseligger i tilknytning til de to portalenei BBB1
som lederinn til felles uteoppholdsarealer.
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Figur 50Bilde 1: BBB1settfra Sandsliåseni retning sør. Bilde 2: Oversiktplanområdet.
Prosjektetåpneropp for sikt ut mot skogen,noe som mangleri nåværendesituasjon.Planen
regulereren hensynssone
som følger dagenstregrense,og det sikresat skogenivaretaspå en
god måte.Parkeringav biler flyttes utelukkendetil arealerunderbakken,og dagens
parkeringsplass
erstattesav uteoppholdsarealer
med blågrønnekvaliteter.Snarveitil
bybanestoppet
«Sandslivegen»
som ble regulerti naboplanen«Sandsliåsen»
videreføres
gjennomuteoppholdsarealene
og bedrertilkomstentil denne.Planforslagetleggervekt på
størreog varierteboligtyper,medfleksibilitet i romløsninger,ogvil på dennemåtenappellere
til folk i ulike aldreog livssituasjoner.Det tilretteleggesfor fellesromog deleløsninger
sentraltplassertprosjektet.Slik kan det danneset bærekraftignabolag,der manføler segsom
en del av et størrefellesskap,og kan bli boendehele livet.

Figur 51 Bilde 1: Sikt fra furuskogenmot gårdsrom.Bilde 2: Storegårdsrom.
8.2.1 Estetikk
Plangrepeter i hovedsakkonsentrertrundt den alleredeopparbeidedeparkeringsplassen/
kontorbyggetsom er på tomteni dag.Hoveddelenav bebyggelsenfår inngangpå samme
kotehøydesomeksisterendebygg. Mot eneboligområdeti øst fjernesdeler av den etablerte
fyllingen på tomtenog terrengetsenkesned pånivå med veien.Slik etablereskontaktmed de
nærmesteeneboligene.Mot skogentilpassesdennye småhusbebyggelsen
til terrengetog
møterskogkantenuten bruk av størremurer og fyllinger. Småhusbebyggelsengir
en gradvis
overgangfra de enkeltstående
eneboligenog til en mer konsentrertblokkbebyggelse.
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Figur 52Oversiktsbildesetti retning nord. Håvardstunvatnettil venstre,planlagt bebyggelse
i Sandsliåsen57 øversti bildet, hotellettil høyreog småhusbebyggelsen
nedersti bildet.
Fra Håvardstunvatnet
er delerav bebyggelsenskjult bak ansamlingerav furutrærlengst
sørvestpå tomten.Quality hotel EdvardGrieg ragerover alle bygningenei plangrepet,og
disseformidler en naturlig overgangtil nabobebyggelsen
på Sandsliåsen57.
Silhuettvirkningener dermedbeskjeden.

Figur 53Øverst: Planforslagetsettfra vestsidenav Håvardstunvatnet.Bebyggelsenlengsttil
venstreer tiltak i vedtattreguleringsplanfor Sandsliåsen57. Nederst:Dagenssituasjonfra
sammestandpunkt.
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8.3 Levekår og folkehelse
KPA 2018§ 7 Levekårsier at folkehelseplanenog kunnskapom levekårskal leggestil grunn
for all planlegging.Planforslagskal redegjørefor hvordanplanenvil bidra til å oppnå
kommunensmål for folkehelseog levekår.Byutviklingen skal bidra til å fremmegod
folkehelse,og til reduksjonavsosialeforskjeller.
«Folkehelseplanfor Bergenkommune2015-2025»oppsummerer
målsetningenfor
kommunensfolkehelsearbeidinnenfem hovedområder:
• godebo-og nærmiljø
• en god og trygg oppvekst
• helsefremmende
levevaner
• en aktiv, sunnog trygg aldring
• et bærekraftigmiljø
Rapporten«Folkehelseoversikt
–levekår og helsei Bergen2019»har samletstatistikkover
levekårog helsei de ulike levekårssonene
i Bergen,og statistikkgrunnlagetligger tilgjengelig
på nett bådei form av tabellerog enkartløsning.Planforslagetligger innenforlevekårssone
Sandsli.Sandslihar jevnt over godelevekårog befolkningengod helse.Mellom2014og
2018 sermanen betydeligboligutbyggingpåSandsli.Omtrent330 boliger ble bygget,hvorav
ca. 2/3 var blokkbebyggelseog 1/3 var småhusog eneboliger.Det er på trossav at det har
blitt byggetmestblokker, registrertdennesthøyesteandelennettotilflytting av barntil denne
bydeleni 2018.
Planforslagettilretteleggerfor varierteboligtypersom kan tiltrekke segfolk i ulike aldreog
livssituasjoner.Andelenstørreboliger er høyereenn ide øvrigeboligprosjektenei
nærområdet,og kan dermedtiltrekke segflere barnefamiler.Boligeneligger i nærtilknytning
til naturområderog knytter segtil alleredeopparbeidedestier, gang-og sykkelveier.Det
leggesopp til deleløsningerog fellesarealerfor beboerne.Fellesuteoppholdsarealer
opparbeidesmedvariert innhold og en utforming som kan brukesav alle. Samletbidrar dette
til å skapeet godt og trygt bomiljø, og tryggerammerfor barn og ungesoppvekstmiljø.
Tomtensbeliggenhet,med gangavstandtil bådebutikker, bybaneog buss,sammenmeden
lav parkeringsdekning,
bidrar til at det blir lettereå velge bort bilen. Dette er bra for
folkehelsen,men ogsåfor miljøet. Planforslagetvil ogsågi en miljøgevinstmedtankepå
reduksjoni klimagassutslippsom er sikret i planen.
8.4 Uterom
Privat og felles uteoppholdsareal
ivaretarareal-og kvalitetskravi KPA 2018.Fellesuteareal
knytter segtil stiforbindelsegjennomfuruskogenlangsHåvardstunvatnet,
og bedrertilkomst
til bådeskogenog til andremålpunkti nærområdeti forhold til dagenssituasjon.Gatetunene
øst i planengir Sandsliåsenen urbanog attraktiv avslutning,medsittemuligheterog innslag
av bådeblå og grønnestrukturer.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det finnesikke registrertekulturminnerinnenforplanområdet.Basertpå vedlagt
kulturminnedokumentasjons
vurderingav eksisterendebygg på tomtensom ordinærtog med
standardkvaliteterfra den tid det ble oppført,vurderesdet slik at å rive byggetvil ha mindre
vesentligekonsekvenserfor kulturminnerog kulturmiljø.
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Ny bebyggelseog tilhørendeanleggi planforslagetbidrar til å styrkeSandsliåsen,og da
spesieltvestsidenlangsHåvardstunvatnet,
som et boligstrøk.Langsdenneaksener det påalle
eiendommeneetablerteller vedtattetablertboligbebyggelse.Planforslagetvil utgjøre
bindeleddetmellomsmåhusbebyggelseni
sørog de tyngreboligstrukturenei nord.
8.5.1 Riving og eventueltgjenbruk
Kulturminnestrategientil Bergenkommune,vedtatti juni 2019,sier blant annet:
2 I Bergenskal kulturminneverdierivaretasog forvaltesgjennomansvarlig og
klimavennligbruk, gjenbrukog transformasjon.
2.3 La bevaring,transformasjonog ny bruk væredet foretruknealternativetder
kulturminnerhar mistetsin opprinneligefunksjon.
Transformasjonav eksisterendekontorbyggtil bolig er undersøktsom en del av
planprosessen.
Det konkluderesmed at transformasjoni dettetilfellet ikke vil være
formålstjenlig,med bakgrunni følgende:
Byggetligger i lengderetningnord-sørog opplevessom en barrieremellom
Sandsliåsenog skogenlangsHåvardstunvatnet
Byggetsdybdemed eksisterendeaksebreddeog dybdegir storedypeleiligheter
Dårlig tilpasningtil eneboligeri sør
Høye grenseverdierav bl.a. krom og brom i betongsom ikke er foreneligmed
boligbygg

Figur 54Diagrammer somviser potensialetfor transformasjon.
Videre vurdererKulturminnedokumentasjonen
vedlagtplanforslagetbyggetå være
arkitektoniski tråd med sin tid, og ha standardkvaliteter.Byggetviser tegn til å eldesog
særliger energitypefor oppvarmingog energiklassefor byggetikke lengeri tråd med
nåtidensstandard.Det står i en i historisk og lokal sammenheng.
Kvalitetenvurderestrossde
stilhistoriskemarkøreneå ikke væreutoverordinær.
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Basertpå dettevurderesdet slik at å rive bebyggelsenpå tomtenhar akseptablekonsekvenser
for kulturminnerog kulturmiljø.
Swecoharutarbeideten rapportsom belysermulighetenfor gjenbrukav bygningsmaterialeri
og utenforplanområdet.Når det gjeldergjenbrukav materialerfor det konkreteplanforslaget,
konkludererde medat materialenei eksisterendekontorbyggi Sandsliåsen59 er lite egnettil
gjenbruki et nytt boligbygg,da de har til delsstor slitasjeog kort til ingen restlevetid.
Unntaketer himlingsplater,som kan benyttestil å forbedrelydisoleringi innvendige
skilleveggeri boliger, for eksempelmellom rom i sammeboenhet/leilighethvor det ikke
stilles spesiellekrav til lydisolering.Denneløsningenmå i såtilfelle kontrolleresav en
rådgiveri akustikk.
Når det gjeldergjenbrukutenforplanområdet,visesdet til rapporten,hvor det er gjort
vurderingerfor de enkeltebygningsdelene.
Planforslagetleggerikke opp til konkreteforslag
for bruk utenforplanområdet.
8.6 Blågrønne verdier og infrastruktur
8.6.1 Sammenhengende
blågrønnstruktur
Temakartfor sammenhengende
blågrønnestrukturerviser en grønnstrukturog en
sammenhengende
økologiskkorridor like vestfor plangrensen.Planforslagetsikrerytterligere
et formål Naturområdesom grensertil grønnstruktureni temakartet,samtenhensynssone
H540Hensyngrønnstrukturi plankartet.Følgendebestemmelser
er knyttet til hensynssone
H540:
§ 4.2.1.1

§ 4.2.1.2
§ 4.2.1.3

I områdetskal trær beholdes.All vegetasjonskal skjøttespå en
skogfagligmåteslik at skogenbeholdersin karakter.Underskogkan
ryddesog svartlistedearter bekjempes.
Arealeneog terreng kan bearbeidesog tilretteleggesfor lek og opphold
i henholdtil § 3.1.6.
Bearbeidingav arealeneskal skjeskånsomt.Opparbeidingskal utføres
på en måtesomgir tilfredsstillendestøynivåerpå arealer somskal
regnesinn i fellesuteoppholdsarealer.Terrengbearbeidingskal skjei
samsvarmedillustrasjonsplandatert 14.04.21.

På dennemåtenivaretasdengrønnekorridorenlangsHåvardstunvatnet,
i tillegg til at
grøntstrukturengjørestilgjengelig for beboereog besøkendei området.I dag er tomtenpreget
av storeasfaltflaterog bebyggelse,og planforslagetsnaturområderog de opparbeidede
gårdsrommene
og utearealenerundt bebyggelsen,vil samletbidra til å styrkede blågrønne
kvalitetenei området.
8.6.2 Jordressurser
Ikke relevant.
8.6.3 Naturmangfold
Det er et nasjonaltmål at tap av biologisk mangfoldskal stoppes,og arealbrukenskal støtte
opp om dettemålet(St.melding2006 –2007). Tiltaket er vurdertut fra kravenei kapittel II i
Naturmangfoldsloven,
med særlighensyntil prinsippenei følgendehjemler:
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget
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§ 9: Føre-var-prinsippet
§ 10: Økosystemtilnærming
og samletbelastning
§ 11: Kostnadeneved miljøforringelseskal bæresav tiltakshaver
§ 12: Miljøforsvarlige teknikkerog driftsmetoder
Vurdering etter § 8Kunnskapsgrunnlaget
Sentraletema
Hva slagslandskap,økosystem,naturtyper
eller arterblir berørtav planen?

Vurdering
De nye boligeneog nytt opparbeidet
utearealer i hovedsakplassertpå arealsom
er bebygdog asfalterti dag.Den planlagte
bebyggelsengrensertil en blandetfuruskog.
Nestenhele områdetmed skogog skogbunn
i planområdetblirbevart.Det blir
tilrettelagtfor skånsomferdselog
aktiviseringav en mindredel av skogen.
Arealersom tidligere har vært asfaltert
transformerestil grønnearealermellom
bebyggelsen.

Hva slagseffekt vil planenha på landskap,
økosystemog naturtyper?

Da bebyggelsenhovedsakeligblir oppført
på arealsom er bebygdeller asfalterti dag
vil tiltaket ha liten påvirkningpå
naturmangfoldet.Det vil likevel bli noen
terrenginngrepfor småhusbebyggelsen
og
for å skapetilkomst til skogenog å håndtere
støy.Som tiltak for å bevaremestmulig av
eksisterendenatur,blir trær og skogbunni
planområdebevart.Områdermed
introdusertearterblir behandletsom farlig
avfall og renses.Fremmedartene
erstattes
av stedegnearterog på dennemåtenkan
planenogsåforbedreeksisterendesituasjon.

Hvordaner tilstandenfor landskapet,
økosystemetog utviklingen i antall lokaliteter
av naturtypeneog bestandene
på landsbasisog
på stedet?

Det mestdominerendeøkosystemetpå
tomtener furuskogenned mot
Håvardstunvatnet
i bratt terreng.Skogener
en del av en sammenhengende
skogrundt
hele Håvardstunvatnet.
Den
sammenhengende
skogenrundt
Håvardstunvatnet
er av stor verdi for
økosystemeti området.

Foreliggerdet faglige rapporterog utredninger Ja,Naturmangfoldsrapport,
2020 (HOLON)
om naturmangfoldi det aktuelleplanområdet?
Vil planenpåvirketruedeog nærttruedearter
på Norsk Rødlistefor arter2015?
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Utenfor planområdeter det registrert
Sothøne(VU-sårbar)og gulspurv(NT-nært

truet). For å ivaretarødlistearteneanbefales
det å bevarebeltet av furuskogpå vestsiden
av tomtenfor å opprettholdedentette
vegetasjonenrundt vannet.
Vil planenpåvirketruedeog nærttruedearter? Mellom buskenefinner man skuddfra ask.
Askeskuddeneer vurdert som sårbare,men
lite levedyktige,da det er liten
sannsynlighetfor at skuddenekan bli
fullvoksne trærgrunnetaskesykenog
skuddenesetableringssted
(i blomsterbed
tett på bygning).
Vil planenpåvirkeverneområder,nærområder Planenvil ikke påvirkeverneområder,
til verneområder,marint beskyttedeområder
marint beskyttedeområdereller vernede
eller vernedevassdrag(jf. Verneplanfor
vassdrag.
vassdrag)?
Vil planenpåvirketilstand i sjø eller
vannforekomster?

Planenvil ikke påvirketilstand i sjø eller
vannforekomster.Det er viktig å sørgefor
godetiltak i byggeperiodensom hindrer
avrenningav støv fra byggingenned mot
Håvardstunvatnet.
Skogsbeltet,som bevares
i planen,fungerersom en buffer for
Håvardstunvatnet
og bidrar til å
opprettholdedet biologiskemangfoldeti og
rundt vannet.

Vil planenpåvirkeutvalgtekulturlandskap?

Planenvil ikke påvirkeutvalgte
kulturlandskap.

Vil planenpåvirkemiljøregistreringeri skog?

Planenvil ikke påvirkemiljøregistreringeri
skog.

Vil planenpåvirkeinngrepsfrienaturområder Planenpåvirkerikke «inngrepsfrinatur».
(IONON)?
Vil planenpåvirkeområdereller naturtyper
somer spesieltverdifulle for naturmangfold?

Tomtenomfatterblant annetet
furuskogbeltesom omringer
Håvardstunvatnet.
Planenpåvirkeren liten
del av detteskogsbeltet.

Vurdering etter § 9. Føre-var-prinsippet
Sentraletema
Vurdering
Vet en nok om landskap,økosystem,
Ja.Tomtegrepeter gjort på bakgrunnav å
naturtyperog arter og om hva slags
bevaremestmulig av furuskogenpå tomten.
virkninger det aktuelletiltaket har for disse?
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Er det sannsynligat tiltaket vil medføre
vesentligskadepå landskap,økosystem,
naturtyperog arter?

Vurdering etter § 10.
Økosystemtilnærming og samlet
belastning
Sentraletema
Hva slagseksisterendetiltak eller bruk
utgjør en påvirkningpå landskap,økosystem
og naturtyperog arter?

Det er ikke sannsynligat tiltaket vil medføre
vesentligskadepå landskap,økosystem,
naturtyperog arter.Der hvor bebyggelsen
strekkerseglengreut mot skogenenn dagens
bygninger det tatt hensyntil å ikke
overskrideen tregrense.Tregrensener satt ut
fra en vurderingom hvor de verdifulle
furutrærneog skogbunnstarter.

Vurdering
I dag brukesikke skogenpå tomteni særlig
gradda den er i et bratt terreng.Lengrenord
utenfortomtenlangsHåvardstunvatnet
er det
sporav menneskeligferdsel(en liten
badeplass).Menneskeligaktivitet vurderes
ikke som en særligpåvirkningpå
økosystemet,naturtypenog arter.

Hva slagsframtidigetiltak og bruk i
landskapeteller økosystemetsomen har
oversiktover kan utgjøreen påvirkningpå
naturtyperog arter?

Planentilretteleggerfor en bålplassi skogen
nærttilknyttet boligbebyggelsen.Dette kan
utgjøreen mindreendringi bruk av skogen,
og kan påvirke noenarterhvis skogsområdet
blir hyppig brukt.

Hva vil densamledebelastningen(effekten)
av planeneller tiltak være,det vil si
eksisterendetiltak og bruk, planforslagetog
fremtidigetiltak og bruk?

Den samledevurderingener at tiltaket har
liten påvirkningpå furuskogenpå tomten.
Planenvil tilføre områdetflere grønneflater
enndagenssituasjon.Det blir ogsåforeslåttå
plantestedegne,pollinatorvennligebuskerog
annenbeplantning.

Hva vet en som situasjonenfor det
naturmangfoldetsom rammespå
kommunenivå,fylkesnivåog på landsbasis

Naturmangfoldeti en begrensetdel av
furuskogenkan bli noepåvirketfordi den nye
bebyggelsenbyggestetterepå skogen.I
Norgevokserfuru i hele landet.

Mangleren kunnskapom virkningen
En manglerikke kunnskapom virkningenav
(effekten)av planensom samledebelastning planen.
for landskap,økosystem,naturtyperog
arter?I såfall må § 9 tilleggesstor vekt.
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Vurdering etter § 11. Kostnadeneved miljøforringelse skal bæresav tiltakshaver
Paragrafengår på at tiltakshaverskal dekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadepå
naturmangfoldetsom tiltaket forårsaker,med mindredetteer urimelig fra tiltaket og skaden
sin karakter.Kostnadersom tiltakshaverkan måttedekkefor å få tatt nødvendige
naturmangfoldshensyn
kan være:
-

At tiltakshaverblir pålagtå betalefor å skaffe mer kunnskapom naturmangfoldet.
At tiltakshaverblir pålagtå overvåkenaturtilstanden
At tiltakshavermå velge en mer kostbarog tidskrevendeteknikk,lokalisering og
driftsform.
At tiltakshaverfår gjennomføretiltaket, men blir gitt påleggom retting eller avbøtende
tiltak som reduserereller minimererskadenepå naturmangfoldet.

En er ikke kjent med at tiltakshavermå dekkekostnaderfor at det blir tatt særlige
naturmangfoldshensyn.

Vurdering etter § 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Paragrafengår på at for å unngåeller avgrenseskaderpå naturmangfoldetskal det tas
utgangspunkti at tiltaket gir detbestesamfunnsmessige
resultatet.Dette kan oppnåsgjennom:
-

Godedriftsmetoder
Økonomiskeforhold
Teknikk og lokalisering,
Samledevurderingerut fra tidligere, nåværendeog framtidig bruk av naturmangfoldet.

Planforslagethar forsøktå ivaretadissepunktenefor å oppnåbestmulige resultater.

Samlet vurdering av naturmangfoldet
Ut fra vurderingetter§ 8-12 naturmangfoldlovenkan en ikke seat planforslagetvil ha
vesentligvirkning for naturmangfoldeti områdetselv om det blir gjort noensmåinngrepi
skogenpå planområdet.
Det sammenhengende
grøntarealetrundt Håvardstunvatnet
er av stor verdi i sin helhet.
Plangrepethensyntarviktighetenav furuskogenrundt Håvardstunvatnet.

8.7 Rekreasjonog friluftsliv
Planforslagetvil ikke åpnefor tiltak som griper inn i registrertefriluftsområder.Planlagte
snarvegforbindelse
i naboplanfor Sandsliåsen57videreføresinn gjennomplanområdet,for å
gi tilkomst til Håvardstunvatnet
og det sammenhengende
turvegnettetdenneer en del av.
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8.8 Sosial infrastruktur
8.8.1 Skole og barnehage
KPA 2018oppgir følgendenøkkeltallfor barnehage-og skolebehov(avhengigav boligtype):
- 6 barnehagebarn
pr. 20 boenheter
- 1 elev pr årstrinnpr. 20 boenheter(10årstrinn)
For planforslagetgir dette(6/20*62=) 19barnehagebarn
og (10/20*62=)31 skolebarn.
Beboerei Sandsliåsensognertil Skranevatnetskole,1.-10.trinn, 1,2 km unnaplanområdet.
Skranevatnetskoleforventerifølge prognosenkapasitetsutfordringer,
fortrinnsvispå
barnetrinnet.Aurdalslia skole (1.-7. trinn), 1,9 km unna,og Ytrebygdaskole(8.-10. trinn), 1,8
km unna,har beggenoerestkapasitet.Høringsutkastettil Skolebruksplanen
for Bergen20212030 forslår en justeringav skolekretsenmellom Skranevatnetog Aurdalslia i tråd med
nærskoleprinsippet,
noesom kan avlasteSkranevatnet.
I høringsutkast«Barnehagebruksplan
2016-2030»,som var på rullering i 2020,er det
registrerten overkapasitetpå barnehageplasser
i Ytrebygdabydel i 2016.Kapasitetener i
ettertidredusertihht. forslagi barnehagebruksplanen,
men skal fremdelesha en overkapasitet.
Med mindreandelenbarnehagebarn
i bydelener mye høyereennestimert,vil dekningenvære
god.
Det er vurdertat det ikke er behovfor arealtil barnehageeller skoleinnenforplanområdet.
8.8.2 Annensosialinfrastruktur
Ifølge SSBvar det i 2020 2,15 personerper privathusholdningi Norge.62 boenheteri
planforslagetvil da gi ca. 133 nye beboere.Dissevil bidra til mer trafikk fra/tilbybanestoppet
Sandslivegen,samtfor bussholdeplasser
i nærområdet.Dagligvareforretningeri nærområdet
og idrettsplassenved Petedalsmyravil ogsåkunneoppleveen økning i antall brukere.
Nærhetentil idrettsanleggenepå
Sandsli(0,8-1,1km) gjør at det er vurdertat det ikke er
behovfor arealtil idrett innenforplanområdet.
8.9 Barnog ungesinteresser
Tiltak i planenleggerikke beslagpå arealersom brukesav barnog ungei dag.Utenfor
planområdeter det kjent at barnog ungebruker arealved breddenav Håvardstunvatnet.
Bruksmulighetenetil detteområdetvil ikke bli negativtberørtav planforslaget.I planforslaget
skal det tilretteleggesfor godeleke- og uteoppholdsareal,
og snarvegforbindelse
langs
Håvardstunvatnet.
Planforslageter vurderttil å ha positive konsekvenserfor barnog unge
sineinteresser.
8.10 Samferdselog mobilitet
8.10.1 Veg og atkomst
Sandsliåsenfår med tiltak i planenet sammenhengende
gatesnittsom vil gi en forbedret
situasjonfor nærområdet.Gående,syklendeog kjørendeer adskilt fra hverandre,og det er
tilrettelagtfor gatetrær.
Det tilretteleggesfor enavkjørselinntilboligområdet. Her er trafikksikkerhetenivaretattmed
tilstrekkelig fri sikt ihht. gjeldendekrav.
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Planenmedførerikke økt parkeringsdekningsett i forhold til dagenssituasjon.Eksisterende
parkeringsplass
tilknyttet næringsbyggethar 103 parkeringsplasser.
Planforslagetleggeropp
2
til mellom 0,9 og 1,0 parkeringsplass
per 100 m BRA boligareal,som i skisseprosjektet
tilsvarer55-61parkeringsplasser.
Altså leggerplanenopp til omtrent1/3 reduksjoni
parkeringsplasser
i forhold tildagens situasjon.
Boliger genererernoemertrafikk enn næring/arbeidsplasser
generelt.Leggermantil grunn at
hver eksisterendeparkeringsplass
på tomtenprodusererto bilturer per arbeidsdag,vil dettegi
en ÅDT på 130. Leggerman til grunnat planforslagetvil generere4turerper parkeringsplass
for bolig, gir detteen ÅDT på ca. 280. Samletvil det væreen økningi trafikkbelastningen
som følge av planen,på omtrent150 turer per døgn.
Sandsliåsener tilgjengelig for bådebussog utrykningskjøretøy.Rutebusserkjørerikkei
Sandsliåsen.
Med utbedretvendehammeri endenav gaten,vil for øvrig bådebusserog
utrykningskjøretøykunnesnuher.
8.10.2 Parkering
Parkeringløsespå egentomt i parkeringskjellerunderbebyggelseog utearealer,og vil ikke ha
noenkonsekvenserfor omkringliggendearealer.Tilkomst skjer via avkjørselnord i
planområdet,og nedkjøringtil parkeringskjellerskjer umiddelbartetterinnkjøring på tomten,
noe som gir minimalt med kjøring på tomten.Sammenlignetmeddagenssituasjon,hvor all
parkeringliggerpå overflaten,er det en stor forbedring.
8.10.3 Trafikksikkerhet
Planenleggeropp til løsningersom gir bedretrafikksikkerhetenn i dag,med fokus på myke
trafikanter.Påbeggesider av Sandsliåsener det avsattfortausarealerog egnesykkelfelt.
Videre leggerplanentil rettefor boliger i et bilfritt miljø.
Sandsliåsener stengtfor gjennomkjøringmeden bom like øst for planområdet.Det er derfor
behovfor å setteav et arealhvor størreog mindrekjøretøykan snui endenav gaten.
Bymiljøetatenønskerprimærtat snumulighetfor størrekjøretøylokaliserespå egentomt, og
ikke i den kommunaleveien Sandsliåsen.
Det er vurdertslik at snumulighetpå egentomt vil
gå på bekostningav verdifullt uteoppholdsarealogtrygghetenbilfrie tun gir medtankepå lek
og opphold,spesieltfor barn og unge.Det vil dessutenskapeflere hardeflaterenn ønskeligi
planområdet.Det vurderesslik at det er mer fornuftig å benyttearealersom alleredeer
trafikkarealertil dette.Behovetfor å snui endenav Sandsliåsen,
erikke kun et behovsom
skapesav plan for Sandsliåsen59, menerfelles for alle eiendommeri gaten,bådefor
renovasjonskjøretøyog
for andrestørreog mindrekjøretøy.Planforslagetleggerderfor ikke
opp til snumulighetpå egentomt.
Dersomkjøretøyskal kunnesnui endenav kommunalvei Sandsliåsen,ber Bymiljøetatenom
at det løsesmeden snusløyfeslik at man unngårrygging i kommunalvei, for å ivareta
trafikksikkerhetenpåbestmulig måte.Bymiljøetatenharbedt om at det gjøresen vurdering
av snumuligheteriendenav Sandsliåsen,
og dersomsnusløyfeikke lar seggjørehar de bedt
om at det gjøresen risikovurderingav vendehammer.
Swecohar utarbeidetet notatsom tar for segvurderingerav ulike snumuligheter,samten
risikovurderingav vendehammer.Notateter vedlagtplanen.Det vurderesat snusløyfei dette
tilfellet vil ha karakterav en rundkjøring,ettersomtilkomst til Sandsliåsen46 og 50 må skje
via sløyfen.
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Planforslagetleggerpå bakgrunnavSwecosvurderingeropp til en løsningmedutbedret
vendehammeri endenav kommunalvei. Følgendeavbøtendetiltak vil gi en akseptabelrisiko:
- Fortaupå østsidenlangsSandsliåsen
46 forlengesslik at det er mulig å tilretteleggefor
overgangsfeltutenforvendehammer
- Eiendomsgrenser
utvidesslik at hele vendehammeren
inngåri kommunalveg KV5351
- Det må utføreslysberegningerfor å sikre tilstrekkelig belysningi vendehammer.
- Det måvurderesbehovfor skilting (f.eks.parkeringforbudt) i forbindelsemed videre
detaljeringog gjennomføring.
8.10.4 Kollektivtilbud
Mobilitetsplanredegjørfor avstandtil nærmesteholdeplasserfor bussog bybane.Det går
ingenbusserinn i Sandsliåsen.
Holdeplasserfor bussertil ulike retningerav byenligger
mellom 3 og 10 minutterunna,og nærmestebybaneholdeplass
ligger 8-10 minutterunna,
avhengigav hvilken vei man velgerå ta. Dette vurderessom akseptableavstanderi sone3 ytrebyfortettingssone,og detkonkluderesmed at det ikke er behovfor arealtil
kollektivtransport.
8.10.5 Sykkel og gange
Planforslagethar positive virkninger for gåendeog syklende.Gatetverrsnittetfra tilgrensende
reguleringsplanforlengesog avsluttesi planender offentlig gateender.Dette er et
gatetverrsnittsom prioriterermyketrafikanter med tosidig sykkelfelt, bredeog godefortau,
urbanekvaliteter på gateromog boliger tett knyttet til dennestrukturen.Sykkelfeltenegjør at
Sandsliåsenblir bedretilknyttet hovedsykkelnetteti bydelen.Snarveitil bybanestoppet,
og
nærhettil bussholdeplasser
understrekerogsåprioriteringeni planforslaget.
8.11 Vannforsyningog avløp
Eksisterendevannledningi Sandsliåsener en DN150 støpejernsledning.
Dennehar ved
normaldriftssituasjonog maksforbrukstimekapasitet50 l/s, ved angitt punkt (jfr. VArammeplan,vedlegg«Kapasitetsberegning
vannforsyning»,mottatt fra BergenVann KF, pkt.
Ai tegning).Dettetilfredsstiller kravetom uttak av slokkevannveddagenssituasjon.Endelig
dimensjonpå hovedvannledningmå avklaresved detaljprosjektering.
Eksisterendebrannhydranti Sandsliåsenmå flyttes et stykkevestoversom følge av tiltak i
planen,og det må etableresen ekstrahydrant/kummellom Sandsliåsen59 og 52. Det må
etableresen ny vannledninginn til bebyggelsei planen,fra én av de to hydrantene.Dennevil
krysseeksisterendespillvann-og overvannsledningi vegen.Dette må tashensyntil ved
detaljprosjektering.
Spillvann tilknyttes kommunalledningSP200i Sandsliåsensørfor planområdet.Det nye
spillvannsnettetkommerikke i konflikt medeksisterendeanlegg.
Det planleggesikke tilknytning til kommunaltovervannsnett,ettersomovervannledes
naturlig til terrengmed Håvardstunvatnet
som resipient.
8.12 Energiog klima
Planforslagetivaretarforskriftsmessigekrav i TEK 17 til energikrav.Planbestemmelsene
sikrer en reduksjoni klimagassutslippi forhold til referansebygget.
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Vedlagtrapportmedklimagassberegninger
sier at prosjektetoppnåren 10% reduksjonav
klimagassutslippsammenlignetmed referansebyggene
for materialerogenergibruki drift,
dettetilsvareren reduksjonpå 296 745 kg CO2-ekv.Prosjektetoppnåren 40 % reduksjonav
klimagassutslippsammenlignetmed referansebyggene
totalt ekskludertparkeringsgarasjen,
dettetilsvareren reduksjonpå 10 966 tonn CO2-ekv.Tiltak i planenvil altsåbidra til å
redusereklimagassutslippi forhold til en ordinærutbygginguten tiltak for utslippsreduksjon.
Hovedgrunnentil reduksjoner utstraktbruk av trematerialer,lavkarbonbetongog redusert
transportbehovgrunnetgod kollektivdekningog lav parkeringsdekning.
I rapportenoppfordresdet til å aktivt arbeidemed å redusereklimagassutslippi videre
prosjekteringog byggefase.
Reguleringsbestemmelsene
§ 2.6.6sikrer at anleggsplassene
skal tilstrebeløsningersom
bidrar til å redusereklimagassutslipp.
8.12.1 Nettstasjon
Vedtatt plan for Sandsliåsen57 (plan-ID 65340000)har regulerten trafo i felt BE2 i
plangrensenmellom Sandsliåsen57 og 59. Planlagtbebyggelseivaretarsikkerhetskravet.

Figur 55Bilde 1: Utsnitt fra plankart for plan-ID 65340000.Planforslagfor Sandsliåsen59
ligger på tomt markertmedgbnr 116/212.
8.13 Universellutforming
Planforslagetivaretarforskriftskrav i TEK 17 til tilgjengelig boenhetog universelt
tilgjengeligeuteoppholdsarealer.
8.14 Risiko og sårbarhet–konsekvenser
8.14.1 Trafikksikkerhet
Viser til vedleggNotat - Vurderingav snumuligheti Sandsliåsen(KV5351), datert
08.12.2021,utarbeidetav Sweco.Notatetog ROS-analysenviser at trafikksikkerhetknyttettil
konflikt mellom ryggendekjøretøyi vendehammerog myke trafikantersom krysservegen,
vil kunnegi storekonsekvenserfor liv og helseutenavbøtendetiltak. Planforslagets
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avbøtendetiltak for trygg kryssingav vegenfor myke trafikanter,redusererrisikoen til et
akseptabeltnivå, og er i henholdtil notatetsanbefalinger.
8.14.2 Flom og erosjon
Overvannskal ledesvia grøntarealertil Håvardstunvatnet.
Skadepotensialet
er ansett
som lavt sidende nye arealeneskal lede overvannettrygt forbi ny bebyggelseog at det ikke er
bebyggelsenedenforplanområdet.Løsningeneforovervannshåndtering
må utformespå en
slik måteat det bremserog fordrøyeravrenningenvedkraftig nedbør,og avrenningslinjer/
vannveiermot Håvardstunvatnet
må sikresmot erosjon.Avrenningslinjeneog nedbørfeltene
blir endretpå grunnav utbyggingen(jf. liste på side9 og vedleggHB003 og HB004 i VArammeplandatert12.03.2021).Overvannetskal i hovedsakledestilbake til de naturlige
avrenningslinjene.Totalt settfor planområdetvil beregnedeovervannsmengder
øke,mens
andelentetteflater reduseresmed ca. 20 % fra dagenssituasjon.Dermeder det ikke
utbyggingensom er årsakentil økt avrenning,men økningeni nedbørgrunnetklimaendringer.
Overvanneti planområdetanses
iVA-rammeplan ikke som forurenset,og er vurderttil ikke å
ha negativekonsekvenser
for resipientenHåvardstunvatnet
og vassdragetnedstrøms.
Planområdeter alleredeutbygd.Bebygdarealligger på en flate, og ny bebyggelseplanlegges
i all hovedsakpå eksisterendebyggegrunn.I vest-sørvestligger en furuskogi bratt terreng.
Det vurderessom lite sannsynligat nødvendigmasseutskiftningpå flaten vil påvirkeras-,
flom-eller erosjonsfarenfor omkringliggendeområder.
8.15 Juridiske og økonomiskekonsekvenserfor kommunen
Samferdselsanlegg
og teknisk infrastrukturi planforslagetreguleressomoffentligeide anlegg,
med unntakav gatetunenef_SGT1 og 2, og innkjøring til Sandsliåsen57 og 59 f_SV. Det er
rekkefølgekravknyttet til alle offentlige arealer,slik at de ved overdragelsetil kommunen
skal væreferdigstilt og godkjente.
De nye systemenefor avløpog overvannblir privateid.Ny vannkummed brannuttakpå
kommunalledning i Sandsliåsener tenkt overtatttil kommunaldrift og vedlikehold.Dersom
det anleggesnytt brannuttak/-hydrantinnenforplangrensenskal vannledningenfrem til og
med brannuttaketovertas.Detaljprosjekteringvil avklareom eksisterendevannledning
(DN150 støpejernsledning)
i Sandsliåsenhar tilstrekkelig kapasiteteller må skiftesit.
8.16 Konsekvenserfor næringsinteresser
Planområdetomreguleresfra kontor til bolig med tilhørendeanlegg.Storedelerav
Sandsliåsengår nåigjennom en transformasjonfra kontor-til boligformål, og planforslaget
bidrar til en helhetligutvikling av området.Det har over tid værtet overskuddav
kontorlokaleri deler av Bergen,og bebyggelsenpå tomtenhar i en periodeståtttom.
Planforslagetvurderesikke å få negativekonsekvenserfor næringsinteresser.
8.17 Konsekvenserfor naboer
8.17.1 Utsikt/innsyn
Bebyggelsei planener plassertpå en måtesom hensyntareksisterendeog planlagt
nabobebyggelse.
Retningenpå bygningskroppene
er overførtfra Sandsliåsen,som eneste
adkomstvei,og fra de etablerteog planlagtebygningenei nord, som forholdersegtil
himmelretningeneog utsikteni sørvest:beliggendemed lengderetningnordøstsørvest.Bebyggelsenhar generøsemellomromog forskyvninger,som gir sikt mellom
bebyggelseni flere retninger,bådefra fortauetog ut i skogenog internt i boligområdet.
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Figur 56Planforslagetsplasseringi omgivelsene.
For kommendenaboeri nord, vil siktenmellom byggeneivaretasi retningHåvardstunvatnet.
Forskyvningenbidrar til å minimereinnsyn,og avstandenmellom byggeneer omtrentden
sammesom er planlagti områdeti nord. Naboeri Sandsliåsen63 og 65 ligger laverei
terrengetenn byggenelengstsør i planforslaget.Utsiktenvil værei retningbort fra
planforslaget,og tiltak i planenvil ikke påvirkeden.Byggenesom planleggeslengstsør i
planområdetersmåhusbebyggelse
som har hovedretningmot Håvardstunvatnet,
og avstanden
til nærmestenaboi nr. 63 er omtrent23 meter.Ny bebyggelsenærmestSandsliåsen52 er
ogsåsmåhusbebyggelse,
med en retningsom minimererinnsyn.Minste avstandtil garasjenpå
nr. 52 er ca. 12 meter,mensavstandentil boligen er ca.28 meter.Det vurderesat det ikke vil
bli mye innsynfra nybyggtil naboi nr. 52 og 63-65.Grunnetavstandvil innsyn heller ikke
væreproblematiskfor bygg i Sandsliåsen46, 50 eller 62.

Figur 57Bebyggelsei planensettfra sør.
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8.17.2 Solforhold
Solstudiervedlagtplanenviserplanforslagetskonsekvenserforsolforhold på
naboeiendommer.
For Sandsliåsen50, hotellet,vil skyggenfra bebyggelsei planenhovedsakeligberøre
vegarealer,og deler av nordvestligfasade.Dettevurderestil å ha småkonsekvenser.
For Sandsliåsen46, hvor det i dagligger et kontorbygg,vil arealersom grensermot vegenfå
skyggefra kl. 18 og utover.Ved en eventuellfremtidig boligbebyggelsepå tomten,vil
arealenesom får skyggeligge i gul støysoneforvegtrafikkstøy,og vil etter all sannsynlighet
ikke kunnebrukessom uteoppholdsareal.
Solforholdenei Sandsliåsen63, nærmestenaboi sør,vil ikke bli berørtav tiltak i planen.
Sandsliåsen57, nærmestenaboi nord, vil få skyggepå deler av utearealerlengstsør på
tomten21. marspå formiddagenog utovermot kl. 15-16.20. mai viser solstudieneogsålitt
skyggeher, men,det dekkerikke storedeler av arealet.Utover det, vil ikke eiendommenfå
økt skyggei forhold til dagenssituasjon.
Sandsliåsen52, østfor planområdet,vil få skyggepå utearealermai og juni kl. 20.

Figur 58Utklipp fra vedlagtesolstudier,medtiltak i planforslag.
Blokken på BBB1 har en byggehøydesom er noe høyereennnødvendigettersom
toppleiligheteneer planlagtmedekstrahøydefor å økebokvalitetenpå disse.Den felles
takhagener dermedogsåhevetnoe.Vi har undersøkteffektenav å reduserebyggehøyden
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med 1 meter,ogdet viser segat det har minimalekonsekvenserfor solforhold på
naboeiendommeroggateløpetSandsliåsen.

Figur 59Snitt G går igjennombyggeti BBB1,og viser blant annethvordanromhøydeni
toppetasjener økt.
Bebyggelsei planforslagetreduserer
sol på uteoppholdsareal
for Sandsliåsen57 fra 56% til
53% på tidspunktetmed minst sol. Dettebetyr at kravetom sol på minst 50 % av arealet
fremdelesvil væreivaretattfor Sandsliåsen57.
8.17.3 Støy
Planforslagetvil ikke påvirkeomgivelsenemtp. støy.Her planleggeskun boligbebyggelse
med tilhørendeanlegg.Plan for å beskytteomgivelseneforstøyog andreulemperi bygge-og
anleggsfasen
er sikret i reguleringsbestemmelsene.
8.17.4 Grunnavståelse
Planforslagetomregulerervegarealer,og plankartetviser enkelteav eiendomsgrensene
i
forbindelsemed dettesom opphevet.Dettekan medføreat kommunenovertararealerregulert
til offentlig veggrunn,som i dager del av eiendommenegbnr. 116/182(Sandsliåsen50 –
hotellet),116/195(Sandsliåsen46–i dagkontorbygg),samtnoenarealerinnenfor
planområdettil denneplanen,gbnr. 116/212.EiendommenSandsliåsen50 sinearealer
innenforoffentlig veggrunner identiskemed gjeldendereguleringsplansarealertil offentlig
vegareal.
8.18 Interessemotsetninger
Uttale fra BIR til RTP viser en mulig interessemotsetning.
Bymiljøetatenoppfordreti
oppstartsmøtet
til å søkefelles renovasjonsløsning
med andreplaneri området,og
planforslagetleggeropp til samordnetrenovasjonsløsningmed
Sandsliåsen57for restavfall
og glass-og metallemballasje.BIR er positive til samordningav restavfall,men de anbefaler
egenløsningfor glassog metall, med bakgrunni at det tilretteleggesfor mer enn 40
boenheter.Kapittel 5.11 Renovasjonbeskriverfordelermed samordnetløsning.
8.19 Avveining av virkninger
Tiltak i planengir forbedredeforhold for myke trafikanter,og har positive virkninger for
folkehelseog levekår.Det tilretteleggesfor et godt bomiljøfor folk i alle aldre,ogmed gode
oppvekstvilkårfor barnog unge.Det biologiskemangfoldetvil bedres,og den storeandelen
blågrønnestrukturersammenmedmålsetningenom reduserteklimagassutslipp,gir positive
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virkninger for miljøet. Bebyggelsei planener hensynsfulloverfornaboerog kompletterer
Sandsliåsenpå en god måte.Planforslagetleggeropp til avbøtendetiltak som ivaretar
trafikksikkerheteni løsningenepå en tilfredsstillendegod måte.Samletvurderervi at
planforslagetsmangepositivevirkninger veier opp for de få negativekonsekvensene.

9 Avsluttende kommentar
Sandsliåsengjennomgårnå en omfattendeendringfra å væreet utpregetkontormiljø til å
skulle bli et boligområdefor et stort antall mennesker.Dagenssammenhengende
bygningskroppermedstorefotavtrykk og mengderav overflateparkering,erstattesmed en
typologi som har mindre fotavtrykk, flere tverrforbindelser,mer grøntog hvor kvalitetersom
sol, siktlinjer og godemøteplasserpå bakkeplaner viktige.
Planområdetligger i skjæringspunktetmellom planlagteboligbyggi nord, det høyehotellet i
øst,småhusbebyggelsen
i sør og Håvardstunvatnet
og furuskogeni vest.Plangrepethar som
mål å flette sammenalle dissekontrasterende
typologiene,og samtidigskapeet godtbomiljø
for demsom skal bosettesegher.
Bebyggelseni planenhar varierendehøyder,hvor byggetlengstnordøster det høyeste,og
med sine5 etasjerog saksedebygningskroppmarkereren urbanavslutningav gateløpetpå
Sandsliåsen.
To gatetunmed møbleringog blågrønnestrukturerforsterkerbyrommeti enden
av gaten.Høydensenkesog fotavtrykket fragmenteresgradvisi møtetmedfuruskogeni vest
og småhusbebyggelsen
i sør.Ny bebyggelseplasseresmed tankepå å minimereulempersom
skyggevirkningog innsyn for naboer.Slik møtermaneksisterendeomgivelserpå en
sympatiskmåte.Kontaktenmed omgivelsenegjenopprettesi de mangeåpningenemellom
byggene.
Intimemen generøsegårdsrom,medvarierteoverflaterog allsidig aktivitetstilbud,gir rom for
uformellemøtermellom beboerei alle aldre.Fellesarealerog deleløsningerknyttet opp mot
felles utearealerog fellesromgir potensialeforå skapesosialtbærekraftigenabolag.Bevaring
av furuskogen,fjerning av svartlistedeog tilføring av stedegnearter,gjennomgående
blå og
grønnestrukturer,og nye tverrforbindelsergjennomplanområdeter kvaliteter som bygger
opp underoverordnedemål om god folkehelseog levekår,om godeoppvekstvilkårfor barn
og unge,som møterutfordringenemed øktenedbørsmengder
og mer overvann,og som bidrar
til å øke detbiologiske mangfoldet,for å nevnenoe.
Arkitektureni viste plangrepgjenspeilerden nye stedsidentiteten
på Sandsliåsenmed bruk av
tegl i fasadenemot gatenog trekledningmot skogenog småhusbebyggelsen.
Detviderefører
ogsådet bredegatetverrsnittetsom alleredeer regulertog tilpassethovedretninger
i
bebyggelsen.
A-blokken(BBB1) i nordøstmed sinelyse teglfasaderdannerryggradeni prosjektet.
Saksingenav byggetog nedtrappingeni høydeved hver gavl bidrar til å tilpassebygningentil
de ulike bygningstypologienei området,bådedestoreog de smånabobyggene.A-blokken
har en horisontaliteti uttrykket, medbåndog sprangi teglfasadensomspringerrundt
bygningen.Påtoppenfinnesen felles takterrassemedvariertehøyderpå dekketog ulike
møbleringsmuligheter,
med vekt på grønnekvaliteter.Denneomkransesdelvis av en
omrammingi strekkmetall,som gir et variert møtemot himmelen,delerterrasseninn i mindre
soner,samtidigsom den dempervindog innsyn fra bakken.
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De to portalenepå bakkeninviterer inn til gårdsrommene,
som med sin ulike karaktergir
tilhørighetog orienteringi nabolaget.Småhusbebyggelsen
omkransereiendommeni sørog er
skreddersyddfor familier medboliger med ulike størrelser.Volumeneer enkle med saltakog
trekledning,men med et moderneutrykk. I mellomrommetliggerB-blokkene.De danner
overgangmellom urbanleilighetsblokkog småhusbebyggelse.
Bygningeneinneholderstore
leiligheteri bådeen og to etasjer,og har tilsvarendeuttrykk som småhusbebyggelsen
med
trekledningog saltak.Dehar et variert taklandskapmedsaltaksutformingogulik materialitet.
Prosjektethar lagt vekt på storeleiligheterog familieboliger,som er gjennomlysteog har
godeog fleksible planløsningertilpasseten mangfoldigbeboergruppe.Detnye bomiljøet
danneren fin avslutningpå rekkenav nye boligprosjekterpå Sandsliåsenog gir ensømløs
overgangtil det etablertenabolageti sør.
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