Områderegulering
Fyllingsdalen sentrale
deler. Plan-ID 63860000
Planbeskrivelse
med konsekvensutredning

Dato: 29.09.2021
Versjon:01

Dokumentinformasjon
Oppdragsgiver:
Tittel på rapport:
Oppdragsnavn:
Oppdragsnummer:
Utarbeidet av:
Oppdragsleder:
Tilgjengelighet:

Bergen kommune
Planbeskrivelse med konsekvensutredning
Områderegulering Fyllingsdalen sentrale deler
536894-05
Katrine Falch/ Karianne Eriksen
Katrine Bjørset Falch
Åpen

Kort sammendrag
Planforslaget viderefører i stor grad den arealbruk som er i dag, men det er lagt til
rette for noen nye byggeområder, f.eks. nye byggeområder i bydelssenteret Oasen,
en ny skoletomt, boligområder og forretning/ kontor. Enkelte boligområder bebygget
med småhus er vurdert å være egnet for blokkbebyggelse ved framtidig utbygging,
og har fått endret formål i henhold til dette. Planen definerer ikke utnyttelsesgrad og
byggehøyder for de avsatte byggeområdene, da alle felt med unntak av BS1 og BS2
(Oasen vest) har krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan. Etablert grønnstruktur
opprettholdes.
For å gjøre hele planområdet enda mer tilgjengelig for fotgjengere, og å støtte
oppunder ambisjonene om Gåbyen Bergen, legges til rette for opprettholdelse av
eksisterende gang-forbindelse og etablering av nye. Det legges dessuten til rette for
sykkelanlegg, med sykkelveg og fortau langs ringveisystemet. Det bygger opp under
sykkelstrategien og målet om økt sykkelandel. Områdereguleringen følger opp
føringer i KDP for overvannshåndtering ved at flomsoner er kartlagt gjennom
planarbeidet og innarbeidet i plankart, samt at det avsatt egne
bestemmelsesområder for gjenåpning av bekkeløp.
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Forord
Forslaget til områdereguleringsplan for Fyllingsdalen sentrale deler er utarbeidet av
Bergen kommune. Asplan viak har bistått med utarbeidelse av plandokumenter,
utredninger og materiale. Oppdragsleder i Asplan viak har vært Katrine Bjørset Falch,
og sentrale medarbeidere har vært Karianne Eriksen, Guro Steine og Eva Osberg.
Prosjektleder i Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, har vært Gyda Strømmen
(fram til 2018) og Ole Roger Lindås (fra 2018).
Forslaget til detaljregulering for deler av Oasen, felt BS1 og BS2 med tilhørende
illustrasjonsmateriale, er utarbeidet av Mad Arkitekter Bergen og COWI på vegne av
Citycon. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Plan- og bygningsetaten.

Bergen, 29.09.2021
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1.

Innledning

Iht. Plan- og bygningsloven § 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha
en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
Planbeskrivelsen for Områderegulering av Fyllingsdalen. Gnr. 22, 23 og 24, Fyllingsdalen
sentrale deler er i hovedsak bygget opp rundt det vedtatte planprogrammets mål,
hovedinnhold og krav til planarbeidet, herunder aktuelle tema for konsekvensutredning.
Planprosessen for områdereguleringsplanen startet i 2014, og planprogrammet for
områdereguleringen ble fastsatt av komite for miljø og byutvikling 27.08.2015. Det har skjedd
en utvikling i samfunns- og arealplanleggingen siden fastsettingen av planprogrammet, med
blant annet økt fokus på enkelte tema i planleggingen. Siden 2014 har klimautfordringene blitt
enda mer aktualisert. Det er økt bevissthet rundt tap av naturmangfold og spredning av
fremmedarter, energibesparende løsninger, sirkulær økonomi, sosial bærekraft,
overvannshåndtering m.m. Mye av dette var også tema i 2014, men har fått økt plass i
arealplanleggingen de seinere årene. Det har også kommet nye krav og retningslinjer som
planforslag må forholde seg til. Blant annet en ny arkitekturstrategi for Bergen, ny
kommundelplan for overvann, samt nye sykkel- og gåstrategier. I tillegg er kommuneplanens
arealdel revidert etter oppstart av planarbeidet, med økt fokus på fortetting i riktige områder.
I planprogrammet ble områdereguleringen varslet med en større plangrense, som også
omfattet næringsområdet på Spelhaugen. Våren 2020 ble det vedtatt å dele planområdet i to
deler, konsentrert rundt henholdsvis Oasen og Spelhaugen. Områderegulering Fyllingsdalen.
Gnr. 22, 23 og 24, Fyllingsdalen sentrale deler beholder plannavn og planidentitet, og omfatter
Oasen med omkringliggende områder innenfor etablert ringveisystem. Som del av planen
inngår også detaljregulering for deler av Oasen. Området rundt Spelhaugen vil bli regulert
gjennom egen planprosess.
Planbeskrivelsen er supplert og justert iht. delingen av planområdet samt oppdateringer og
krav som er tilkommet etter at planprogrammet ble fastsatt. Dette inkluderer bl.a. nye og
oppdaterte rammer og føringer som kommuneplanens samfunnsdel (Bergen 2030) og arealdel
(KPA2018) med tilhørende temaplaner, vedtatt plan for Bybanens byggetrinn 4 til Fyllingsdalen,
samt nye statlige og regionale føringer.
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Figur 1-1; Planområdets beliggenhet.

Planområdet ligger sentralt i Fyllingsdalen bydel, med senterområdet ved Oasen som et
naturlig midtpunkt, og avgrenses av ringveinettet. Utformingen lå til grunn allerede i
disposisjonsplanen fra 1960- tallet, og grepet fra disposisjonsplanen med et bydelssenter midt
i dalen, tydelig infrastruktur og en raus og sammenhengende grønnstruktur er fortsatt tydelig
og lesbart i planområdet i dag. Dette grepet er videreført i kommuneplanens arealdel, som
områdereguleringen følger opp og bygger videre på.
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Figur 1-2; forslag til plankart (vertikalnivå 2).

1.1. Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting, vekst og mer urbane/ bymessige
strukturer i og rundt bydelssenteret Oasen, fortetting i eksisterende boligområder og samtidig
ta vare på Fyllingsdalens grønne identitet.
I tråd med dette reguleres Oasen senter og nærliggende byggeområder til sentrumsformål.
Dette er i stor grad eksisterende byggeområder der man ser for seg en økt utnyttelse.
I tillegg er nye områder, der det ikke er bebyggelse i dag, avsatt til sentrumsformål.
Det er et mål å etablere flere boliger i sentrum, i forbindelse med utbygging og utvidelse av
Oasen senter. Det er også et fortettngspotensiale i eksisterende borettslag og boligområder.
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Dette er forhold som må avklares nærmere i etterfølgende detaljreguleringer. Eksisterende
offentlig infrastruktur videreføres, og det sikres areal til etablering av ny skole. Det er ikke
planer om store endringer i eksisterende veinett, men det reguleres sykkelanlegg med fortau
langs eksisterende ringveisystem for å bedre forholdene for gående og syklende. Dette i tråd
med overordnete planer og strategier om Gåbyen Bergen og Sykkelstrategien for Bergen 20202030.
Grønnstrukturen som strekker seg fra Lynghaugtjernet i nord til Orrtuvatnet i sør bevares og
sikres gjennom planen. Det har vært fokus på å kartlegge og synliggjøre flomproblematikken i
området og gi retningslinjer for håndtering av overvann i senere detaljreguleringer. Bekkeløp
kan åpnes og gangforbindelser og turveier sikres og etableres.

1.2. Prosess
Planarbeidet ble vedtatt igangsatt i byrådet den 18.12.2014, og samtidig ble planprogrammet
vedtatt lagt ut til høring. Høringsperioden var fra 25.1.2015 til 10.3.2015. Komite for miljø og
byutvikling fastsatte planprogrammet i møtet 27.8.15 sak 261-15 med følgende merknader:
Merknad 1:
KMBY ber om at det tas ekstra hensyn til at idrett- og kulturfunksjoner skal plasseres
sentralt.
Merknad 2:
Statens vegvesen har igangsatt arbeid med et forprosjekt for Ringveg
øst/Arnatunnelen, som skal ferdigstilles i løpet av 2015. KMBY forutsetter at
reguleringsarbeidet legger til grunn at vegprosjektet ikke vil gi arealkonsekvenser i
planområdet.
Merknad 3:
KMBY ber om at man i det videre arbeidet med områdeplanen etterstreber å følge
tenkingen bak Breeam-sertifisering så langt det lar seg gjøre
I høringsperioden avholdt kommunen et åpent informasjonsmøte, der noe over 100 personer
deltok. I tillegg er ble det gjennomført egne informasjonsmøter med styrene i borettslagene,
og med grunneierne ved Spelhaugen og Oasen.
I videre planarbeid har det vært gjennomført medvirkning med de samme gruppene gjennom
fire arbeidsgrupper; to for borettslagene (nordre og søndre del), én for Oasen og én for
Spelhaugen. I tillegg har det vært møter og direkte dialog med offentlige myndigheter og
berørte parter ved behov.
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Vedvarselom oppstart for områdereguleringenvar ogsånæringsområdetpå Spelhaugenmed i
planområdet.Videreutviklingav senterområdetved Oasenog næringsområdetpå Spelhaugen
stod sentralt, og det ble vurdert som hensiktsmessigå inkluderebeggeområdenei samme
plan for å avklarerollefordelingen.Det ble likeveltatt inn et forbehold om at dersomdet i
planprosessenskulleoppståutfordringer knyttet til deler av planområdetville det væremulig å
reduserestørrelsenpå planområdet,eller å dele området i flere planer.Med bakgrunni at
planarbeidetavdekketutfordringer i Spelhaugenknyttet til flomsikkerhet,bekkeåpning,
forurensningi grunnen,fattet Byrådfor klima, miljø og byutviklingden 03.03.2020vedtakom å
dele områdereguleringeni to, en del for Spelhaugen,og en del som inneholderbydelssenteret
Oasenog omkringliggendeborettslag.Sistnevntehar beholdt plannavnog arealplan-ID.
I starten av planarbeidetble det lagt opp til en størregradav fortetting i planområdet,særlig
innenfor de eksisterendeborettslagene.Det var gjort mulighetsstudiersom viste mulig
kvartalsstrukturfor flere borettslag,samt deler av grønnstrukturennord for Oasen.Etter at
planarbeidetstartet har det kommet en ny arkitekturstrategifor Bergen,Arkitektur +. Denne
leggeropp til at fortetting bør skje med utgangpunkti eksisterendebebyggelsesstrukturer
og
lokal egenart.Enmassivfortetting i planområdetmed kvartalsstrukturville endret det som i
dag er karakteristiskfor bebyggelsesstrukturen,
blokkbebyggelsemed store grønne
fellesarealer,og endret bydelensidentitet som den grønnedalen.Planforslagetsom nå legges
ut til offentlig ettersynhar gått bort fra detteer mer i tråd med arkitekturstrategien.Det er
plankravtil alle byggeområderi planområdet(med unntak av deler av Oasensenter),og
bebyggelsesstruktur,
utnyttelsesgradog byggehøydermå fastsettesder.KPA2018 stiller også
krav til innledendestedsanalysesom grunnlagfor reguleringsplan.I byfortettingssonerskal
bl.a. vurderingav byggehøydegjøresmed grunnlagi stedsanalyse.

Forholdettil reguleringsplanfor bybanen
Enviktig del av bakteppetfor planarbeideter reguleringsplanenfor bybanentil Fyllingsdalen,
og det har vært dialogmed Bybanenutbyggingunderveisi prosessenfor å tilpassede to
planenetil hverandre.
Vedoppstart av planarbeideti 2014så man for segat Bergenville få en sværtstor
befolkningsvekst,og at arealenelangsbybanetraséenville bli gjenstandfor en stor gradav
fortetting og urbanisering.Reguleringsplanen
for bybanentil Fyllingsdalenhaddeoppstart
omtrent samtidigsom områdereguleringsplanen
for Fyllingsdalensentraledeler,med to stopp
i Fyllingsdalen,ved Oasenog Spelhaugen.Tankenvar at planprosesseneskullegåparallelt, og
at områdereguleringenskulleleggepremissenefor utviklingen.Underveisi prosessenble
befolkningsprognosene
moderert, og det ble klart at reguleringsplanenfor bybanenfulgte et
langt raskereløp enn områdereguleringen,med planvedtakalleredei 2017.Det ble vedtatt at
bybaneni førsteomgangskullebyggestil Oasen,mensvidereføringentil næringsområdetpå
Spelhaugenvar mer usikker.I stedet for å leggepremissenefor utviklingenhar
områdereguleringenfor Fyllingsdalentattinn vedtatt plan for bybanen,samt regulert inn
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nødvendigeendringerog justeringersom følgeavat traséeni førsteomgangstopperved
Oasen.

Reguleringsprosess
for Oasensenter
CityconOasenEiendomAS,eierne av Oasensenter,startet tidlig i planprosessenarbeidet med
plan for utvikling og utvidelseav Oasensenter.Hensiktenmed transformasjonenav Oasener å
videreutviklebydelssenteretfor Fyllingsdalenbydel. Transformasjonen
av kjøpesenteretOasen
vil væreet viktig målpunktfor Bybanensnye holdeplassog ha et bredt spekterav tilbud. Ved
sidenav videreutviklingav senteretmed tilhørendetilbud har det vært en viktig målsettingfor
kommunenå byggesentrumsnæreboliger på toppen av eksisterendesenter.Oasensenter er
planlagtå omfatte forretning, kontor,tjenesteyting,boliger,hotell, overnattingog bevertning.
I løpet av prosessenble det avklart at deler av Oasenskulledetaljreguleresi
områdereguleringsplanen.
Dette vil si at det ikke stillesplankravtil de detaljregulertefeltene
BS1og BS2,og dissekan gå rett til byggesak.Cityconhar gjennomsine konsulenter(Mad
arkitekter Bergenog COWI)levert grunnlagtil detaljreguleringen,som enten er tilpassetog
innarbeidet i områdereguleringens
planbeskrivelseog bestemmelser,eller lagt ved som
selvstendigerapporter og illustrasjoner.Det er ogsågjort enkelteendringerog tilpasningerav
grunnlagetfør det er innarbeideti områdereguleringens
plankart,bestemmelserog
planbeskrivelse.
Østredel av Oasen,felt BS3,vil fortsatt ha plankrav.Fagetatenog CityconAShaddeopprinnelig
et mål om å detaljregulerehele Oasen.Dette lyktesikke for felt BS3,Oasenøst, der man etter
fagetatensvurderingblant annet ikke fikk godenok kvaliteter i byrommenei skissenesom ble
utarbeidet.
Detaljreguleringenhar forutsatt tett dialogog samarbeidmed aktørenefor utviklingenav
Oasensenter,og det har vært flere møter underveisfor å avklareavgrensningerog omfangfor
detaljreguleringen,høyder,utnyttelse,utearealerog byrom, gangpassasjer
m.m.

Detaljreguleringav Fyllingsdalenkulturhus
Dagenskollektivterminalblir ledig når den nye kollektivterminalenåpner,og tomten er utpekt
til nytt kulturhusi Fyllingsdalen.I planener derfor kollektivterminalenavsatttil formålet
offentlig eller privat tjenesteyting.Bergenkommunev/Etat for utbyggingvarsleti mars2021
oppstart for detaljreguleringav kulturhuset,parallelt med at det pågikkarkitektkonkurranse
for prosjekteringenav kulturhuset.I varseletble det satt en plangrensesom var større enn
selvefeltet avsatti områdereguleringen.Plangrensenstrekkersegfra bybanesporeti sør,tar
med segtorgarealetmellom kulturhustomtenog Oasen,samt gang-og sykkelvegmellom
kulturhusetog kollektivterminalen,og nok arealnord for tomten til å løseadkomstog
varelevering.Prosjekteringsteam
var på plassfør sommeren2021,og arbeidet med
detaljreguleringog prosjekteringav kulturhusetmed tilliggendeutearealvil pågåhøsten2021.
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Figur 1-3; Plangrense for detaljregulering av Fyllingsdalen kulturhus ved varsel om oppstart.
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2.

Bakgrunn og mål

2.1. Bakgrunn for planarbeidet og strategi for byutvikling
Vedtak om oppstart av planarbeid ble fattet av Byrådet 18.12.2014. Planprogrammet la til
grunn prognose som viste at Bergen ville få en stor befolkningsvekst de neste tiårene. I
realiteten har folketallet i Bergen økt med 1 300 personer i årene 2016-2019. Ifølge nyere
framskrivinger til Statistisk sentralbyrå vil innbyggertallet i Bergen passere 300.000 først i 2032.
Per 1.1.2020 bodde totalt 30.071 av kommunens innbyggere i Fyllingsdalen bydel.
Gjeldende arealdel til kommuneplanen ved planoppstart var KPA2010. Denne slo fast at nye
bolig- og næringsareal primært skulle løses innenfor dagens byggesone, og at videreutvikling
og styrking av bydelssentrene skulle være en del av strategien for å håndtere veksten, bl.a.
gjennom fortetting og transformasjon nært kollektivknutepunkt og servicetilbud. Denne
strategien er videreført i gjeldende arealdel, KPA2018, endelig vedtatt 19.06.2019. Ny
kommuneplan videreførte og tydeliggjorde strategiene fra tidligere kommuneplan, og førte
ikke til store endringer i arbeidet med områdereguleringen. Området avsatt til sentrum i
Fyllingsdalen ble mer konsentrert rundt Oasen, og det ble en oppdeling av ulike typer
byggesoner, hvorav det meste i planområdet er innenfor byfortettingssone.
Målsettingen å videreutvikle Oasen senter i Fyllingsdalen, som et urbant og attraktivt
møtested i bydelen, med tette og urbane strukturer. Det ble pekt på at Fyllingsdalen har et
stort potensial for en mer urban og mangfoldig utvikling. Områdets helhetlige planlegging og
gjennomgående gang- og grønnstruktur gir særlige utfordringer ved fortetting med tanke på å
beholde kvalitetene i dagens boligområder.

2.2. Målsetninger
Planprogrammet til områdereguleringsplanen for Fyllingsdalen sentrale deler, datert august
2014, har formulert målsetninger for planarbeidet, både med tanke på utviklingen av området
og for planprosessen. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til den opprinnelige varslede
planavgrensningen, som også omfattet Spelhaugen. I denne planbeskrivelsen legges det vekt
på målsetninger knyttet til det reviderte planområdet. Det eer satt følgende mål for utviklingen
av området:
«Fyllingsdalen skal videreutvikles som et tettbygd område med gode bokvaliteter rundt Oasen
som et levende bydelssentrum og kollektivknutepunkt. Området skal ha trygge
gangforbindelser, attraktive offentlige møtesteder og en tetthet som skaper aktivitet og
mangfold».
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Målsetningen om tett utbygging rundt bydelssentrene har to viktige formål:
 å skape en robust og miljøvennlig bystruktur med redusert bilbruk og mindre
energibehov
 å gi utgangspunkt for god livs- og bokvalitet for innbyggerne
Det er videre formulert følgende delmål i planprogrammet:
 Området rundt Oasen skal utvikles som et urbant, attraktivt og lett tilgjengelig
bydelssentrum, med høy tetthet, offentlige byrom og god kollektivdekning. Utviklingen
skal skje i form av en bystruktur, der det tilrettelegges for variert arealbruk med bolig,
næring og service.
 Boligområdene utenfor Oasen skal gis mulighet for fortetting, med tette og gode
bomiljøer og en grønnstruktur tilrettelagt for økt bruk. Det skal sikres et
sammenhengende byroms- og gangnett mot sentrumsområdet.
 Det skal tilrettelegges for bybane til Oasen og Spelhaugen. Lokalisering av holdeplasser
og trasé skal bidra til å styrke senterstrukturen og bygge opp om Oasen som
bydelssentrum. Planprosessen for bybanen skal samordnes med reguleringsplanen for
sentrale deler av Fyllingsdalen.
 Grønnstruktur og gangsystem skal utvikles slik at det gir god og trygg tilgjengelighet til
viktige målpunkt og til de store utmarksområdene rundt byggesonen. Vann og
vassdrag skal være et aktivum for befolkningen. Det skal vurderes gjenåpning av deler
av vassdraget mellom Lynghaugtjørna og Sælenvannet. Planen skal legge til rette for
forbedringer og intensivert bruk av grønnstruktur.
 Fortettingen i området vil gi trafikkvekst, og det skal tilrettelegges for at denne tas med
kollektiv, gange og sykkel, og ikke med bil. Hovedtrekk i vegsystemet beholdes som i
dag. Oasen skal være knutepunkt for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk. Vegsystemet
rundt Oasen (og i Spelhaugen) skal i hovedsak framstå som gater.
 Parkering for sentrums-/næringsområdene skal foregå i anlegg under bakken eller
under bebyggelse. Det samme bør tilstrebes for boligområdene rundt.
Parkeringsanlegg bør ikke ha fasade mot offentlige byrom.
 Det skal tilrettelegges for variasjon i boligstørrelser. Boligene skal ha gode bokvaliteter
med hensyn til støy, uteareal og solforhold.
 Universell utforming legges til grunn for planen.
I Formingsveileder for Oasen er det formulert følgende målsettinger for utvikling av
bydelssenter:
• Forbedre forbindelsene mellom Oasen senter og bylivet på utsiden av senteret.
• Forbedre trafikkstrømmer mellom Oasen senter og omgivelsene rundt.
• Legge til rette for at bydelssenteret kan utvikle flere funksjoner og aktiviteter som har
til formål å stimulere til aktivitet og deltagelse i samfunnslivet.
• Bidra til en urban byplanlegging med gater og torg.
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•
•

Bidra til fortettet bydelssenter og mer menneskelige utformede urbane byrom.
Utvikle gode forhold for boligfortetting og mulighet for flere boliger tett på
kollektivknutepunkt.

2.3. Planavgrensning
I planprogrammet ble områdereguleringen varslet med en større plangrense, som også
omfattet næringsområdet på Spelhaugen. Våren 2020 ble planområdet delt i to planer med
hver sin planid;. En plan med Spelhaugen næringsområde som sentrumsområde, og en plan
med tyngdepunkt i Oasen. Områdereguleringen for Fyllingsdalen sentrale deler omfatter
bydelssenteret rundt Oasen, samt areal innenfor ringveisystemet. Figuren under viser planens
avgrensning etter delingen av områdereguleringsplanen. Det har også vært gjort noen mindre
justeringer av plangrensen etter deling av planen.

Figur 2-1; Plangrense.

2.4. Fyllingsdalens planhistorie
Fyllingsdalens planleggingshistorie står beskrevet i planprogrammet til områdereguleringen, og
gir et viktig bakteppe når videre utvikling skal diskuteres. Bergen kommune hadde etter 2.
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verdenskrig en stor befolkningsvekst, som ga behov for nye ekspansjonsarealer. Bergen
kommune kjøpte derfor i 1955 Fyllingsdalen, et areal på 12,5 km², fra Fana kommune. På
denne tiden var det 1590 innbyggere i dalen.

Figur 2-2; Foto fra 1950-tallet, tatt fra Sikthaugen og sørover dalen. Lynghaugtjørna i forgrunnen.

Det ble satt i gang et planarbeid med målsetning om å skaffe boliger til 25.000 mennesker i
dalen, samtidig som man skulle ivareta dens grønne preg. og det ble utarbeidet en samlet
disposisjonsplan (Figur 2-3).
Hovedgrepet i disposisjonsplanen var et bydelssenter midt i dalen, tydelig infrastruktur med
skoler og andre offentlige tilbud, samt en sammenhengende og raus grønnstruktur. Dette er en
struktur som fortsatt er godt leselig i Fyllingsdalen og planområdet.
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Figur 2-3; Til venstre: Disposisjonsplan for Fyllingsdalen fra ca. 1960.
Til høyre: Grønnstrukturplan, fra ca. 1960.

Utbyggingen skjedde i stor grad i siste del av 60-tallet og første del av 70-tallet, med
boligbyggelag som de sentrale utbyggerne. Det meste av boligene ble bygget som
feltutbygging med blokker i 3-5 etasjer med enkelte høyhus. De tekniske utbyggingsløsningene
var ikke egnet for bratt terreng, og dalsider og åsrygger ble derfor avsatt til småhus.

Figur 2-4; Lynghaug borettslag ca. 1967.
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Bydelssenteret Oasen ble bygd av forsikringsselskapet Hygea, med butikker, kontorer og
innvendige fellesarealer i form av et hovedtorg formet som en vinterhage – eller en oase.

Figur 2-5; Lyshovden skole i forgrunnen, med borettslagene Lyshovden og Sælemyr bak. Oasen
bydelssenter er under bygging.

I de delene av Fyllingsdalen som inngår i planområdet har det vært forholdsvis lite
byggeaktivitet etter den store utbyggingen.
Det er etablert næringsbebyggelse i Spelhaugen og ved Oasen, og det er bygd en del småhus
på knauser og høydedrag. Utenfor denne planens planområde det kommet mye bebyggelse fra
70-årene og utover, både med eneboliger og enkeltprosjekter med tettere bebyggelse i
dalsidene.
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3.

Planområdet i dag

3.1. Beliggenhet og avgrensning

Figur 3-1; Oversiktskart med planens avgrensning som viser planområdets
beliggenhet i Fyllingsdalen.

Planområdet omfatter Fyllingsdalen sentrum, med Oasen senter, kollektivterminal og
bybanestopp (under utbygging), som er naturlige målpunkt i nærområdet. Planavgrensningen
har et areal på ca. 1341 daa, og inkluderer variert struktur med både boligområder (flere store
borettslag ligger innenfor planområdet), grøntområder, næring, kontor, tjenesteyting og
senterområde. En av målsettingene i planprogrammet var å tilrettelegge for fortetting av
sentrale boligområder, og for forbedring av sammenhengen mellom boligområder og
sentrumsområdet. Denne målsettingen gjorde at boligområdene nærmest Oasen ble
innlemmet i planområdet. I nærheten av Oasen senter er det også kontor, næring og handel,
idrettsanlegg, kirke, skoler og barnehager, samt kulturtilbud i form av Fyllingsdalen teater,
nordvest for Oasen.
Planområdet omkranses av flere hovedveger og lokalveger. Hovedveg for vegtrafikk, ved Fv540,
starter i sør fra Bjørgeveien og ligger midt i planområdet mot nord via Fyllingsdalsveien,
Hjalmar Brantings vei og Folke Bernadottes vei. Videre mot nord går Fv540 via
Fyllingsdalsveien gjennom tunnelen til Puddefjordsbroen og inn til Bergen sentrum. Fv283 Dag
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Hammarskjölds vei starter nord i Folke Bernadottes vei, går mot øst, og avgrenser nordre del av
den sentrale delen av Fyllingsdalen/Oasen som reguleres i områdeplanen. Øst for Oasen
avsluttes vegen mot Hjalmar Brantings vei. Fv. 285, Torgny Segerstedts vei, ligger rundt sørlige
del av den sentrale delen av Fyllingsdalen for områdeplanen og avsluttes inn mot Sælenveien i
vest. Disse to veiene gir avgrensing av områdeplanen mot nord, øst og delvis mot sør.
Kommunal veg Ture Nermans vei er gir planens avgrensing mot sør/vest. I vest følger
plangrensen eiendomsgrense for boligområdet på Ørnahaugen mot vest, og tar med seg
framtidig skoletomt ved Krokatjønnveien/ Hjalmar Brantings vei.

Figur 3-2; Kartet viser viktige veinavn innefor planområdet. Plangrensen er vist med grå, stiplet strek.
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3.2. Hovedtrekk i arealbruk
Planområdet karakteriseres av den strukturen som ble etablert i den store utbyggingsperioden
på 60- og 70- tallet, med store boligområder rundt Oasen senter. Boligområdene domineres av
blokker i 3- 5 etasjer, med enkelte høyblokker på inntil 12 etasjer. Mellom byggeområdene er
det store grønne områder, med Lynghaugparken og områdene ved Orrtuvatnet som de største.
Gang- og turveger knytter boligområdene sammen med sentrum, skoler og andre målpunkt.

Figur 3-3; oversiktsbilde (google maps).
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Figur3-4; kart som viserkommunikasjonog målpunkt innenfor og i
nærhet av planområdet.Kilde:Stedsanalyse,
jf. vedlegg.

I de store borettslagenehar det skjeddfå endringer,og innenfor planområdeter det i
hovedsakeneboligerog næringsbebyggelse
ved Oasensom har kommet til de siste40 årene.
Boligbyggingeni Fyllingsdalenhar i denneperiodenforegått i randsonenei dalen.
Innenfor plangrensefor Fyllingsdalenssentraledeler er det i dag ca.5620 bosatteog 6140
arbeidsplasser.

HandelssenteretOasen
I tråd med vedtatt planprogramer det gjort en handelsanalysesom redegjørfor dagens
situasjonmed hensyntil størrelseog lokaliseringav handelstilbud,tilgjengelighetog
dekningsgradfor ulike varegrupper.
I dag er Oasenpå ca. 90.000m² BRA.Handelstilbudeti området Oasenbestårhovedsakeligav
dagligvarerog utvalgsvarer.Øvrigtilbud i sentereter blant annet bibliotek, lege/helsesenter,
samt ulike offentligekontorer og servicefunksjoner.I senteretliggerogsåbetydelig
kontorbebyggelse(Tryg),med virksomheterinnen forsikringog finans.Oasenterminal ligger
midt i senterområdet,med bussavgang
ca. hvert 5- 10. minutt i retning Bergensentrum.
Sentrumsområdeti Fyllingsdalenble planlagtog etablert som del av den samlede
planleggingenav den nye bydelen,handelssenteretOasener det dominerendemålpunktetog
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møtestedet for befolkningen. I tillegg til kjøpesenter og kontor er det arealer for varelevering
og parkering. Det er etablert parkering under bakken i deler av området, og antall
parkeringsplasser på overflate er mindre enn tidligere.

Figur 3-5; Oasen senter sett fra sørvest.

I forbindelse med utarbeidelse av Areal- og transportplan for Bergensområdet ble det etablert
en handelsmodell for Bergensregionen, som blant annet ble brukt til å simulere fordeling av
innkjøpsturer til ulike senterområder i regionen, herunder Oasen senterområde.
Modellsimuleringene viste at Oasen fungerer som et bydelssenter/lokalsenter for de som bor i
bydelen, og til en viss grad som et regionsenter for Bergen vest.
Beregning av dekningsgrad i ulike avstander fra Oasen senter viser overdekning på 245% for
utvalgsvarer for bosatte innenfor 1 km, mens det er en underdekning på 81% for dagligvarer
innenfor samme avgrensning. Det er tilnærmet samme befolkningsgrunnlag og dekningsgrad
som innenfor planavgrensningen. Når avstanden øker til 2 km synker dekningsgraden for
dagligvarer til 44 %, mens utvalgsvarer ligger på 112 %. For mer informasjon om handel vises
det til handelsanalysen, jf. vedlegg.
Arealbruk Oasen
I dag er Oasen på ca. 91.100 m² BRA og består i hovedsak av Oasen kjøpesenter og et større
kontorbygg (Tryg). I tillegg er det arealer for varelevering og parkering. Figur 3-6 viser dagens
arealbruk i Oasen senter fordelt på etasjer. Underetasjene U1 og U2 er parkering og
varelevering, og det er i henhold til tall fra Citycon 642 eksisterende parkeringsplasser i dagens
p-kjellere (innenfor den del av Oasen som omfattes av detaljreguleringen). Handelsarealet/
kjøpesenteret ligger i 1. og 2. etasje, mens kontor er fordelt på alle etasjer. Det er ikke
boligbebyggelse i tilknytning til senteret per i dag.
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Figur 3-6; Eksisterende funksjoner i Oasen senter.

Figur 3-7; Skråfoto som viser eksisterende
varemottak i sørvest (Bing maps)
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Figur3-9; Eksisterendevaremottaki nord.

Figur3-10;Eksisterendevaremottaki nord.

Boligområdene

Figur3-11;Kart fra stedsanalysensom viser bebyggelsesstrukturen
i området.

Bebyggelsesstrukturen
i planområdeter preget av lavblokkbebyggelse,
organiserti borettslag
byggeti perioden1964til 1977. Følgendeborettslagliggerinnenfor planområdet:
1. LynghaugBRL
2. NebbestølenBRL
3. Minken BRL
4. FyllingsdalenBRL
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Furulund BRL
Sælensminde BRL
Ørnehaugen BRL
Sælemyr BRL
Østre Sælemyr BRL
Vestre Sælemyr BRL
Lyshovden BRL
Smiberget A BRL
Smiberget B BRL
Ortuvann BRL

Typisk for alle borettslagene er at plasseringen av bebyggelsen er godt planlagt, det er tydelig
at tilgang på sol og grøntområder har vært et overordnet prinsipp i utbyggingen. Det er lagt til
rette for møteplasser i form av tilgang til lekeområder og grønne områder og nærhet til
friluftsområder. Borettslagene er forholdsvis homogene i utrykket da mange var utformet av
samme arkitekter, og bygget ut i samme tidsperiode. Det dominerende trekket er lavblokker på
4- 5 etasjer, men det er også innslag av høyhus på opptil 13-14 etasjer. Både innenfor
analyseområdet og i fokusområdet rundt Oasen er lamellbebyggelse den mest framtredende
bebyggelsesstrukturen.
Borettslagene varierer i størrelse, fra 30 til nærmere 500 boenheter. De er omkranset av store
grøntarealer slik at utnyttingsgraden er forholdsvis lav sammenlignet med mange andre
lignende områder. Utnyttingen ligger jevnt over på rundt 40 – 90 % -BRA. Noen borettslag har
over 100%BRA, f.eks. Sælemyr som har en høyblokk på 12 etasjer, og Brennhaugen, som er et
nytt boligområde sør for Oasen, med tettere utnyttelse enn de opprinnelige borettslagene.
Innimellom blokkbebyggelsen er det også små enklaver av eneboliger som skaper en variasjon
og «demmer» opp mot den ellers dominerende lavblokkbebyggelsen.
Generelt kan man si at Fyllingsdalen har en klar fordeling av boligtyper, med en tydelig
plassering i landskapet. Dalbunnen domineres av større boligbygg, med høy- og lavblokker i
ulike modernistiske strukturer. Disse har store felles uteområder og felles anlegg for parkering.
På de høyereliggende kollene og dalsidene ned mot dalbunnen finnes i stor grad småhus og
rekkehus. Disse er gjerne organisert i ulike enhetlige boligområder, og plassert lavt i terreng
med høyereliggende kolletopper og åsrygger som nærområder.
En- og tomannsboliger ligger utenfor planområdet, øverst i dalsidene, der terrenget begrenser
utbyggingen til en- eller tosidig utnyttelse av langsgående veier. Både småhus/ rekkehus og en/
tomannsboliger har en mer finmasket struktur av private hager og garasjer/
parkeringsløsninger.
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I boligområdeneer det innslagav næringog service,blant annet med nærbutikkerved
Smibergetog Lyshovden.

Levekår
Folkehelseoversikten
- levekårog helsei Bergen2019er den fjerde levekårsundersøkelsen
i
Bergenkommune.Hensiktener å identifiserefolkehelseutfordringenei kommunen.
Planområdetdekkerto levekårssoner;Nordre Fyllingenog SøndreFyllingen.
Beggesoneneliggerrundt midten av listen for de ulike levekårsfaktorenei undersøkelsen.
Fyllingsdalenskårerpå gjennomsnittetfor bydeleri Bergenkommunepå andel som har god
tilgangtil offentlig transport, god tilgangtil kultur- og idrettstilbud og skårergodt over
gjennomsnittetpå andel med stor gradav trivsel i nærmiljøet.Folki Fyllingsdalenskårerogså
høyt på andel som føler segtrygg i nærmiljøet.
Påfolkehelseprofilskårerbydelensignifikantdårligereenn landet som helhet på temaene
«fornøydmed treffsteder,Ungdom2017»og «Bortrangt, 0-17 år», men ogsåsignifikantbedre
enn landet som helhet på flere tema, som regningog lesingfor 5.klassinger,utdanningsnivå
m.m.
Levekårsundersøkelsen
tilsier ikke at det bør inntasekstraordinæretiltak innenfor
områdeplanen.Folkehelseundersøkelsen
i Hordaland2018 sier det sammesom
Levekårsundersøkelsen.
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Sosialinfrastruktur og tjenesteyting

Figur3-12;Kartillustrasjonfra planprogrammetsom viser offentlig infrastruktur og tjenesteyting,med
planavgrensningved varselom oppstart.

Skolerog barnehagerer planlagtsom en del av den samledeutbyggingeni Fyllingsdalen,og er
godt plassertemed god tilknytning til boligområdene.Det ligger to barneskoler(Sælenog
Løvåsoppveksttun)og to skoler(Lynghaugog Ortun skole)innenfor planområdet.I tillegg
ligger Fyllingsdalenvideregåendeskolerett sør for Oasen.
Fyllingsdalenkirke liggernord for Oasen,i sørligstedel av Lynghaugparken.
Det liggerogsåsykehjemi umiddelbarnærhet til planområdeti nord, og omsorgsboligersør
for Oasen(Gartnermarkenomsorgpluss).Det liggertre kommunaleog fem private barnehager
i planområdet.I Oasener det kommunaltbibliotek og helsestasjon.

3.3. Trafikksystem
HovedvegengjennomFyllingsdalener fylkesveg540 Fyllingsdalsveien,
del av HjalmarBrantings
vei og FolkeBernadottesvei. Fv540har rolle som transportåremot Bergensentrumog
vestovermot Ringveivest.Fv.5364DagHammarskjöldsvei /TorgnySegerstedtsvei omkranser
og knytter sammende sentraledeleneav Fyllingsdalen.Vegenei planområdeter viktige som
interne trafikkåreri Fyllingsdalen.Vegnetteti området er i all hovedsakplanlagtog utbygd
etter den opprinneligegeneralplanenfor Fyllingsdalen.De kommunalevegeneinnenfor
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planområdettilfredsstiller ikke gjeldendekrav til vegstandard.Det er i liten gradtilrettelagt for
fremkommelighetpå sykkel.

Trafikkmengde
Fv.540 med en ÅDTmellom ca.12-16000og 6-8 % tungtrafikk går gjennomtett befolkede
områderi Fyllingsdalenbydel,inkl. Løvstakktunnelen.
Trafikkmengdene
på fv. 540 i
Fyllingsdalenhar gått ned med 15-20%etter at ringvegvest mellom Sandeidetog Liavatnet
åpnet i 2015.Det forventesat etableringav bybanetil Oasenvil bidra til reduksjoni behovet
for biltrafikk på fv. 540.

Figur3-13 TrafikkmengdeFv540
Tabell1; utforming og ÅDTfor hovedveieneinnenfor planområdet.

Vei
Fv.540
Fyllingdalsveien
Fv.540
HjalmarBrantingsvei
Fv.540
FolkeBernadottesvei
Fv.283
DagHammarskjöldsvei
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Dagensstandard
Hovedvegm/ kollektivfelt mot
Fyllingsdalenog adskiltsykkelvegmed
fortau på vestsiden
Hovedvegm/ kollektivfelt mot Oasen.
Fortaupå beggesider.
Hovedveg50km/t. Fortaupå begge
sider.Fortaudelvisadskiltmed
rekkverkeller grønnrabatt.
Hovedvegmed ensidigfortau,
fartsgrense(50km/t)

Trafikk-mengde/ÅDT
ÅDT13 500

ÅDT16 000
ÅDT12 800

ÅDT2 900
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Fv.283
TorgnySegerstedtsvei

Hovedvegmed ensidigfortau,
fartsgrense(50km/t)

ÅDT3 900

TureNermansvei

Adkomstveguten midtstripe.
Fartshumper.30km/t
Ensidigdelvissmalt fortau
Ensidigfortau

1000-1500

Krokatjønnveien

ÅDT3 600

Trafikksikkerhet

Figur3-14;figur fra Trafikksikkerhetsplan
Bergensom viser aktuelletiltak i planområdet.

Innenfor planområdethar det de siste10 år vært 23 ulykkerhvor én ulykkemellom bil og
sykkelendte med alvorligskade.Øvrigeulykkervar lettere skaddehvor dominerende
uhellskodevar singelulykker(7stk)og sykkelog fotgjengerulykker(7stk).
I trafikksikkerhetsplanfor Bergen2019-2021er fortau i Nebbeveienog Nebbestølenved Løvås
oppveksttun(6301)listet opp som aktuelt tiltak i bydelen.I TorgnySegerstedstvei er det
forslått innkjøringforbud skilt til skoleplassenpå Sælenoppveksttun(6328)og skillemellom
vei, og gangveimed rekkverk(6329).Det er ikke foreslått andrepunkt-, eller strekningstiltak
innenfor planområdetgjennomgjeldendetrafikksikkerhetsplan.
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Figur3-15 Registrerteulykkeri og rundt planområdet(stiplet blå linje) siste10 år. Utsnitt tatt
06.11.2020.Kilde:https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no

Bybanener vurdert i risiko-og sårbarhetsanalyse
i forbindelsemed byggetrinn4 til
Fyllingsdalen.Der påpekesdet bl.a. at Bybanenetablerernye krysningspunkterover vegog
bane.ROS-analysen
referer til erfaringenefra tidligere byggetrinn,og spesieltat publikum
trenger tid på å vennesegtil nytt system.Det påpekesmulige hendelserknyttet til møter
bane-bane,buss-bane,bil-bane,myketrafikanter-bane,og myketrafikanter-bil.

Kollektivtilbud
I Fyllingsdalener det god bussdekning,særligfor trafikk til og fra sentrum.Bussterminalenved
Oasener et knutepunktfor bussersom trafikkererde mest sentralesamlevegenei området.
Fremkommelighetenfor busser i seineretid blitt bedret, bl. annet ved kollektivfelt på
strekningenAllestadvegen- Skarphaugenog frem til rundkjøringpå Fv540ved
kollektivterminalved Oasen. Byggingav bybanemed sykkeltunneltil Fyllingsdalenskal
ferdigstillesfrem til Oaseni 2022.Vedtatt reguleringsplanfor bybanetil Fyllingsdalenhar i
tillegg til holdeplassved Oasenog ny kollektivterminal.
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Anleggfor myketrafikanter
Bydelenhar genereltet godt utbygd gangvegnett,men har varierendegradav opparbeiding,
og ulik gradav tilgjengelighetog sammenhengende
offentlig tilgjengeligstruktur. De
kommunalevegeneer i stor gradsmaleog har smalefortau, tilfredsstiller ikke dagens
normkrav,og er uten sykkelanlegg.Dette kompenseresdelvisav et godt utbygd gangvegsystem
i grøntområdeneog gjennomborettslagene.Noen er uformelle stier gjennomskogsområdene,
men flertallet er private kjøre- eller gangvegergjennomde store borettslagene.

Figur3-16;Illustrasjonsom visereksisterendegang-og sykkelnetti planområdet,og forbindelsertil
Spelhaugen.

De sistereguleringsplanenefor oppgraderingav vegsystemeti Fyllingsdalenhar forutsatt at
trafikkveksti og gjennomFyllingsdalenskulletas ved hjelp av gange,sykkelog
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kollektivtransport. Derfor har oppgraderingene gjort på Fv540 vært å tilrettelegge for
kollektivtrafikk og sikre tilstrekkelig kapasitet for den interne trafikken, samt å bedre forhold
for gående og syklende. Langs fylkesvegene er det gjort utbedring av bussholdeplassene.
Det er i dagens situasjon separat løsning for sykkel og gange langs noen få av de sentrale
transportårene i planområdet. Langs det meste av hovedvegsystemet ligger det en- eller
tosidige fortausløsninger. I tillegg er det mange gang- og sykkelveg forbindelser på kryss og
tvers i planområdet, uavhengig av vegsystemet. Noen mangler belysning, og er bedre egnet
som turveg i dagslys enn som trygge transportårer på kveldstid. Inn mot og rundt Oasen virker
gangvegene tilfeldig plassert, preget av lite sammenheng, dårlig tilgjengelighet og mangelfull
trafikksikkerhet. Hoved gang- og sykkelforbindelse mellom Oasen og Spelhaugen er via Hjalmar
Brantings vei og Krokatjønnveien.
I byromsanalysen utarbeidet til planforslaget, ble det laget en sentralitetsanalyse som
identifiserer de viktigste gangtraséene og gir en grov modellering av fordelingen av gangtrafikk
i området. Analyseområdet er svært funksjonsdelt med rene boligsoner og et konsentrert
sentrumsområde rundt Oasen. Gangavstandene innenfor planområdet er forholdsvis gode når
det gjelder tilgang til funksjoner/ viktige målpunkt innenfor gangavstand, og det er flere gode
gangforbindelser gjennom grøntdragene i planområdet. Inn mot senteret mangler det god
tilrettelegging for myke trafikanter. I sør og vest utgjør også bilveiene fysiske barrierer som må
krysses for å komme til senterområder.
Sentralitetsanalysen av gatenettet i analyseområdet er en såkalt «betweenness»-analyse, som
på bakgrunn av beregning av korteste rute fra A til B gjennom gatenettet modellerer hvilke
gater som har potensial for mest aktivitet og gjennomgangstrafikk. Figuren under viser
modellering av området ved Oasen senter, og identifiser hvilke gater/ koblinger folk velger å
bruke når de beveger seg i området. Analysen vil ikke fullt ut vise tiltrekningskraften til ulike
funksjoner i området, og en må forutsette at særlig verdiene rundt Oasen senter og
kollektivterminalen er kunstig lave pga. dette.
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Figur3-17 - Figurener hentet fra sentralitetsanalysen
gjort i forbindelsemed Stedsanalyse
for
Fyllingsdalensentraledeler og viser gangtraséerved senterområdetOasen,og. Tykkelinjer
viser gangforbindelsermed høy verdi, menstynne linjer viser forbindelsemed lav verdi.
HjalmarBrantingsvei bådesør for Oasenog mot vest til Spelhaugenfår de høyesteverdiene
for gangtrafikki sentralitetsanalysen.
Analysenleggertil grunn en framtidig situasjonmed tett
utbyggingpå Spelhaugen.Det mesteav gangtrafikkfra boligområdenei sør må bevegeseg
langsog over dennebilveienfor å kommetil Oasen.
Særliger aksenmot Spelhaugensterkt trafikert i dag.Veden større utbyggingpå Spelhaugen
vil HjalmarBrantingsvei bli den viktigsteforbindelsenfor alle trafikantgrupperfra
utbyggingsområdettil Oasen.

Parkering
Borettslagenei planområdethar i hovudsakparkeringsplasser
i dageninnad i borettslaget,jf.
illustrasjonerunder.I tillegg er det gateparkeringi mindre trafikerte gatersom Nebbeveien,
TureNermansvei, NedreKrohnegårdenm.fl.

Figur3-18;Bildet visergateparkeringi Nebbeveien(googlemaps).
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Figur 3-19; Kart som viser parkeringsplasser i dagen nord i planområdet.

Figur 3-20; Kart som viser parkeringsplasser i dagen ved Oasen, Sælemyr og Ørnahaugen.
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Figur 3-21; Kart som viser parkeringsplasser i dagen sør i planområdet.

Oasen senter har per i dag parkering i p-kjellere under Oasen og på p-plass i dagen og på dekke
på østsiden av senteret. Det er angitt at det er 647 parkeringsplasser for bil og ca. 100 plasser
for sykkel i dagens situasjon.
Det er innkjøring til parkering i sør fra Hjalmar Brantings vei, i nord fra Folke Bernadottes vei og
i øst fra Dag Hammarskjölds vei. For å komme til parkering på dekke i østområdet kjører man
opp via rondellen, mens for å komme ned i kjeller i øst kjører man ned på rampesystemet øst
for rondellen (jf. Figur 3-22).
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Figur 3-22; Figuren viser eksisterende adkomst til parkering og varemottak i østområdet.

3.4. Eiendomsforhold
Senterområdets dominerende eier er Citycon Oasen Eiendom AS, som eier Oasen kjøpesenter.
Andre oppførte eiere av sentrumseiendommer ved Oasen er Folk Bernadottes vei 38 AS og
Folke Bernadottes vei 40 AS, Fyllingen eiendomsselskap AS og Odd Amundsen
Eiendomsselskapet AS. Utover dette er Bergen kommune en sentral grunneier innenfor
planområdet, som eier av skoler, idrettsanlegg, parker og grønnstruktur. Borettslagene eier
store sammenhengende boligområder. Kartet under viser en fordeling på eierstruktur innenfor
planområdet. Illustrasjonen er hentet fra planprogrammet, men oppdatert med ny plangrense
(blå linje) og nye eiere innenfor sentrumsområdet.
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Figur 3-23; Kart fra planprogrammet (2014) som viser eiendomsstrukturen i planområdet. Det
opprinnelige planområdet er vist med svart strek, og det nye er vist med blå linje.
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3.5. Landskap
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en overordnet landskapsanalyse for
Fyllingsdalen (Asplan Viak 2015). Denne kartlegger landskapskarakter, landskapskvaliteter og
har gjort en verdivurdering og en sårbarhetsvurdering. I dette kapitlet er tekst og illustrasjoner
i hovedsak hentet fra denne.
Det overordnet landskapsrommet består av Fyllingsdalen som er et sørvestvendt daldrag. Mot
nord og øst avgrenset av fjellpartiene Gravdalsfjellet, Damsgårdsfjellet og Løvstakken. Mot
sørvest åpner dalen seg mot åslandskapet. Dette gir en åpen dalform som gir store deler av
planområdet gode solforhold og en lav horisont mot vest.
Fyllingsdalen er i kartleggingen av landskapstyper i Hordaland avgrenset som et eget
landskapsområde og klassifisert som landskapstype «sprekkedal». Fyllingsdalen er en åpen
sprekkedal mellom Løvstakken og Damsgårdfjellet. Fyllingsdalen er gitt verdiklasse 2 vanlig
forekommende landskap i fylkeskartleggingen (Hordaland). Landskapstypen ligger i
landskapsregionen 21 Ytre fjordbygder på Vestlandet, underregion er 21.5 Bergensbuene.
I terrengforsenkningene i dalbunnen ligger flere vann som er grunnlaget for
rekreasjonsområder. Øverst i daldraget ligger Storavatnet. Lynghaugtjernet og Orrtuvatnet
ligger i hver sin ende av selve dalbunnen; førstnevnte lengst nord. Sælevatnet avslutter
daldraget i sør.
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Figur 3-24 Romlig visuell analyse viser de markerte dalsidene, da spesielt den lange fjellveggen til
Løvstakken i øst, samt det kuperte småskala landskapet i dalsider og -bunn. Kilde: Landskapsanalyse for
Fyllingsdalen, Asplan Viak 2015.

Fyllingsdalen gjennom hele daldraget er oppdelt i flere mindre landskapsrom. Når en beveger
seg mellom landskapsrommene i dalbunnen er det de overordnede romavgrensingene som er
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synlige. Noen landskapsvegger er særlig gjentakende, og viktige som orienteringspunkt og
romavgrensing. I det store landskapsrommet gjelder dette fjellsidene til Løvstakken og
Damsgårdsfjellet. I småskalalandskapet står særlig Lyshovden og Nordre Lyshovden frem som
silhuettlinje i flere av de mindre landskapsrommene. De mange små høydedragene har ellers
viktig fjernvirkning for de ulike rommene, og er således særlig verdifulle for omgivelsene.
Bebyggelse preger hele Fyllingsdalen. Ulik type bebyggelse har ulik plassering i landskapet og
slik også tilnærming til landskapet. Boligblokker, kjøpesenter og næringsbygg dominerer
dalbunnen, mens villa- og småhusbebyggelse preger åser og dalsider. Det meste av boligene er
blitt bygget som feltutbygging med blokker i 3-5 etasjer med enkelte høyblokker på inntil 12
etasjer.
Store deler av bebyggelsen i dalbunnen er bygd med middels arealutnyttelse i kombinasjon
med store omkringliggende friområder. Se figur under. Disse felles uteområdene i tilknytting
blokkbebyggelsen dominerer vegetasjonsstrukturen i dalbunnen. De er hovedsakelig bygd opp
av åpne gressflater med parkbeplanting og solitærtrær, og fremstår som åpne landskapsrom
mellom blokkbebyggelsen.

Figur 3-25 Kart som viser landskapsklassifisering. Kilde: Landskapsanalyse for Fyllingsdalen, Asplan Viak
2015.
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Det kuperte landskapet virker flere steder dempende på større bygg. Der boligbebyggelsen,
uansett type, har en tydelig landskapstilpasning, mangler næringsbebyggelsen dette. Handelog næringsområdet ved Oasen preges av større bygningsstrukturer med tilhørende
parkeringsflater og veianlegg. Bygningene oppfattes i stor grad som lukkede og innadvendte
bygningskropper. Området har dårlig landskapstilpasning, med manglende hensyn til
terrengformer og tilgrensende grønnstruktur. Høy utnyttelse på selve byggene og store
tilhørende parkeringsområder virker utflatende på terrenget, og områdene mangler slik tydelig
karakter og egenart. Område for handel og næring ved Oasen, samt veiarealet er gitt liten
verdi (C-verdi). Se figur under. Handelsområdet mister slik den karakter og egenart som
boligbebyggelsen greier å ivareta. Boligområdene innenfor planområdet er gitt B- verdi.
Orttuparken er gitt A- verdi. Lynghaugparken med Fyllingsdalen kirke og park vest for Minken
borettslag er gitt B mot A verdi.

Figur 3-26 Verdikart. Rød farge er områder gitt A- verdi. Rosa farge er B- verdi. Lys rosa viser C- verdi.
Rosa med rød skravur er B mot A verdi. Rosa med lys roa skravur er B mot C verdi. Kilde:
Landskapsanalyse for Fyllingsdalen, Asplan Viak 2015.

Deler av Fyllingsdalen fremstår som sårbart for endringer i forhold til den hovedkarakteren
som preger områdene i dag. Områdene oppfattes som særlig helhetlige, og eventuelle
endringer, det være seg både tilføring og fjerning av element, bør vurderes særlig.
Denne sårbarheten knytter seg til to ulike forhold:
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 Sårbare i forhold til egen verdi
 Sårbare i forhold til verdi som omgivelse
Se figur under.
Lauvåstjernet, Orrtuvatnet og Sælehaugen er eller har potensiale til å bli særlig verdifulle
områder, og slik viktige målpunkt i Fyllingsdalen. Alle ligger innenfor det som er karakterisert
som sårbare områder. Handels- og næringsområdet ved Oasen, vegareal langs Hjalmar
Brantings vei og Folke Bernadottes vei, skole- og idrettsområdet på Ortun og Sælen
(skolehaugen) er lite sårbart for endringer. Se kart under.

Figur 3-27 Kart som viser sårbarhet. Kilde: Landskapsanalyse for Fyllingsdalen, Asplan Viak 2015.

Oasen og Hjalmar Brantings vei oppfattes som barrierer mellom Lauvåstjernet, Orrtuvatnet og
Sælehaugen. Oasen og Hjalmar Brantings vei er klassifisert som landskap med C verdi. Tiltak
som kan bidra til å redusere barrierevirkningen kan ha potensiale til å heve verdien på Oasen
og Hjalmar Brantings vei. Se figur under.
Landskapsanalysen trekker spesielt fram at en blågrønn struktur har potensiale til å øke
egenverdien til de ulike delområdene, samtidig som det vil kunne ha en viktig verdi for
omgivelsene som overordnet, strukturerende element.
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Figur 3-28 Kart som viser viktige målpunkt og potensielle forbindelser. Kilde: Landskapsanalyse for
Fyllingsdalen, Asplan Viak 2015.

3.6. Kulturminner og kulturmiljø
Det er utarbeidet et kulturminnegrunnlag av Byantikvaren som del av planarbeidet (2015).
Kulturminnegrunnlaget belyser sentrale og viktige kulturminner og kulturmiljø i området og er
i hovedsak avgrenset av den tidligere plangrensen for områdeplan for Fyllingsdalen sentrale
deler som inkluderer Spelhaugen, men inkluderer også til en viss grad kulturminner og
kulturmiljøer utenfor planområdet da disse også kan bli påvirket av planlagte tiltak. I dette
planarbeidet har vi satt søkelys på kulturminner og kulturmiljø som inngår i revidert
planområde for Fyllingsdalen sentrale deler.
Byantikvaren har beskrevet enkeltbygg og enkeltobjekt, gårdstun og området som helhet.
Rapporten kommer med noen anbefalinger for videre utvikling av området i henhold til de
rammene som er gitt i planprogram for områdereguleringen for Fyllingsdalen sentrale deler.
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Fyllingsdalen har fra gammelt av vært preget av store, fruktbare jordbruksområder, og var helt
frem til 1950-årene en aktiv jordbruksbygd. En av de få gjenværende restene etter det eldre
jordbrukslandskapet er på og rundt Sælehaugen. Her finnes fulldyrket mark, og en
kombinasjon av overflate- og fulldyrket jord. Også ved Løvåsen er det synlige spor etter
gårdsdriften. Både Sælehaugen og Løvåsen ligger utenfor planområdet.
Offentlig tilgjengelig kulturminnedatabase (Askeladden) viser ingen kjente automatisk fredete
eller vedtaksfredete kulturminner innenfor planområdet. Fyllingsdalen kirke fra 1976 er,
sammen med krigsminner, listeført i kommunens kulturminneoversikt. Kommuneplanen har
føringer (hensynssone) for historiske veifar.
Kulturminnegrunnlaget utarbeidet av Byantikvaren i Bergen presenterer en rekke bygninger og
anlegg som har kulturhistorisk verdi. Følgende er framhevet spesielt:
Gårdstunene Sælen, Bolstad, Løvås og kårboligen fra Nebbestølen, med tilhørende strukturer,
har alle høy verneverdi. Sælen gård og tunet på Løvås gård ligger begge utenfor planområdet.
Innenfor planområdet er våningshuset på Bolstad gård bevart - og er omkranset av store
kastanjetrær som er minst like gamle som huset. Kårhuset på Nebbestølen gård ligger også
innenfor planområdet og er godt bevart. Gårdsveien til Nebbestølen er et viktig
historiefortellende element i gårdstrukturen.

Figur 3-29 Bildet til venstre viser kårhuset på Nebbestølen, mens bildet til høyre viser våningshuset på
Bolstad gård. (Kilde: Kulturminnegrunnlag Fyllingsdalen sentrale deler, Byantikvaren 2015).

Fyllingsdalen ungdomshus er en godt bevart bygning med meget høy verneverdi. Det er viktig
for bygget at de arkitektoniske særtrekkene og detaljene beholder sin opprinnelige form.
Nedre Krohnegården 19, enebolig tegnet av Fredrik Konow Lund med høy verneverdi. Et av
kjennetegnene i Konow Lunds arbeider er det nære samspillet mellom landskap og tomt.
Nedre Krohnegården 10, tegnet av Einar Oscar Schou, har høy verneverdi.
Sæle leir. Det er i dag få og spredte spor etter det som var Sæle leir, men det som finnes har
verne- og dokumentasjonsverdi.
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Luftvernbatteriet på Løvås har flere gjenværende krigsminner. Anlegget har høy verneverdi og
meget høy dokumentasjonsverdi.
Løvås skole fra 1972, tegnet av Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl er et godt tidstypisk
eksempel på skolebygg for sin tid. I kulturminnegrunnlaget er skolen vurdert til høy verneverdi.
Hovedform og fasader har stor sårbarhet for endring. Løvås skole er i dag oppveksttun som i
skolebruksplanen er vurdert til å ha behov for utbedringer. Like nord for skolebygget ble det i
2016 bygget erstatningsskole for Damsgård skole (Lynghaugparken erstatningsskole).

Figur 3-30 Foto som viser Løvås skole. (Kilde: Kulturminnegrunnlag Fyllingsdalen sentrale deler,
Byantikvaren 2015).

Fyllingsdalen kirke er listeført og har nasjonal verneverdi.

Figur 3-31 Fyllingsdalen kirke, tegnet av Helge Hjertholm og ble innviet i 1976
(Kilde: Kulturminnegrunnlag Fyllingsdalen sentrale deler, Byantikvaren 2015).
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Figur 3-32 Enkeltobjekt og anlegg. (Kilde: Kulturminnegrunnlag Fyllingsdalen sentrale deler,
Byantikvaren 2015).

Generelt utgjør historiske veifar viktige historiefortellende kvaliteter i et område. I
Fyllingsdalen ligger enkelte historiske veifar inne med hensynssone i kommuneplanen, se figur
nedenfor. Mange av disse veifarene er nedbygd, dels av boligområder, dels er de blitt
opparbeidet til moderne bilveier. Likevel finnes det noen steder fortsatt fysiske rester av veifar
og steingarder der de kulturhistoriske opplevelseskvalitetene er i behold.
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Kulturminnegrunnlaget er overordnet. Det er ikke gjort en vurdering av hvilke kulturhistoriske
fysiske spor som fortsatt finnes i de kartlagte historiske veifarene i kommuneplanen.

Figur 3-33 Ortofoto som viser historiske veifar i Fyllingsdalen. Lilla linje markerer historisk kjente veifar
som har fått hensynssone i KPA, mens gul linje viser registrerte historiske veifar uten hensynssone.
Turkis linje markerer plangrensen slik den var da kulturminnegrunnlaget ble skrevet. (Kilde:
Kulturminnegrunnlag Fyllingsdalen sentrale deler, Byantikvaren 2015).

Steinkonstruksjoner av naturstein som steinsatte og oppbygde stier, kjerreveier, steingarder og
steinsatte bekker/veiter utgjør sentrale synlige kulturhistoriske objekt i landskapet. Disse er
ikke nøyaktig kartfestet i kulturminnegrunnlaget. Steingjerder markerer ofte grenser mellom
teiger, innmark og utmark, og steinkonstruksjoner kan man finne i forbindelse med historiske
veifar. Slike steinkonstruksjoner kan være historiefortellende objekter med kulturhistorisk
verdi.
Disposisjonsplan og arkitektoniske særtrekk. I Fyllingsdalen er det en helhetlig utbyggingsplan
og sammenheng mellom de ulike reguleringsplanene og utforming av nybyggene, ettersom det
i stor grad var samme arkitekter som bidro gjennom hele prosessen. Planlegging av
drabantbyen startet i 1960-årene, og bydelen ble bygget etter internasjonale forbilder.
Idégrunnlaget bak drabantbyen var at den skulle være et selvstendig bysamfunn utenfor selve
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bykjernen, med offentlige servicetilbud, rekreasjonsmuligheter og arbeidsplasser. Det skulle
også være lettvint og rask tilgjengelighet til bysentrum.
Prinsippene i disposisjonsplanen for sentrale deler av Fyllingsdalen er i stor grad bevart i dag,
og kulturhistorisk verdi kan knyttes til arkitektoniske særtrekk for de ulike borettslagene som
bl.a. omhandler formspråk og landskapstilpasning. Her er de mange godt planlagte gangveiene
og friområdene i forhold til boligområdene en viktig del av den kulturhistoriske verdien.

Figur 3-34; Kart fra Stedanalyse som viser landskap og historie.

Jamfør kulturminnegrunnlaget er undergrunnen i store deler av planområdet forstyrret av
utbyggingsaktivitet, og potensiale for funn av sammenhengende arkeologiske lokaliteter er
vurdert som begrenset.

3.7. Landbruk
Fyllingsdalen har fra gammelt av vært preget av store, fruktbare jordbruksområder, og var helt
frem til 1950-årene en aktiv jordbruksbygd. En av de få gjenværende restene etter det eldre
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jordbrukslandskapet er på og rundt Sælehaugen. Her finnes fulldyrket mark, og en
kombinasjon av overflate- og fulldyrket jord. Også ved Løvåsen er det synlige spor etter
gårdsdriften. Både Sælehaugen og Løvåsen ligger utenfor planområdet.
I dag preger bebyggelse og bygde element det visuelle bildet i det som en gang var et
jordbrukslandskap. Se figur nedenfor. I dag er det kun et mindre areal ved Fyllingsdalen
videregående skole er vist som fulldyrka jord innenfor planområdet. Se figur nedenfor.

Figur 3-35 Markslagskart som viser arealtyper. Rød sirkel marker eneste areal innenfor planområdet
som er dyrkbart. Kartet viser at det for det meste er bebygd areal, men også skog og ferskvann med
myrer innenfor planområdet. Kilde: https://kilden.nibio.no/

3.8. Naturverdier
Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for naturverdier av Rådgivende Biologer (2015) som
del av planarbeidet. Rapporten tar for seg biologisk mangfold, med deltemaene rødlistearter,
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terrestriskmiljø og akvatiskmiljø. Den har til hensiktå fylle kravenesom forvaltningsmyndighetenestiller til dokumentasjonav biologiskmangfold.Vurderingenei rapporten
baserersegdelspå foreliggendeinformasjonog på befaringerav planområdetutført 9. mai og
22. juni 2015.Økologiskefunksjonsområderfor arter er her omtalt under de nevnte
deltemaene.Datafra rapportener gått gjennomog oppdatert for ny rødlistefor arter og
naturtyper,og for nye artsfunn som har kommet til etter 2015.For å undersøkeom det finnes
informasjonom biologiskeforekomsterunntatt offentlighet (spillplasser,forekomsterav
rovfugl etc.) fra planområdet,ble det i 2015av tidligere Fylkesmannenopplystatslik
informasjonikke finnes.Forå oppdateredennestatusen,ble Statsforvaltereni Vestland
kontaktet pr. epost12. august2021.I svari epost dagenetter ble det informert av det fortsatt
ikke er slikeforekomsterher.Ingenverneområder,jf. Naturmangfoldslovenkapittel V, finnes
innenfor planområdet.Det er heller ikke registrert utvalgtenaturtyper eller prioriterte arter.

Naturgrunnlaget
Berggrunnenbestårav diorittisk til granittiskgneis,som er fattige bergartersom avgirlite
plantenæringsstoffer.
Løsmassedekket
er morenemateriale,som er tynt i sørligedeler av
planområdetog tykt i nordligeog sentraledeler.Fyllingsdalenligger i sterkt oseanisk
vegetasjonsseksjon,
humid under-seksjon,som karakteriseresav vestligevegetasjonstyper.
Planområdetliggeri boreonemoralvegetasjonssone,
der det er typisk med edelløvskogermed
varmekrevendearter i solvendtelier med godt jordsmonn.

Rødlistearter
ArtsdatabankensArtskartviserflere registreringerav rødlistedefuglearter i Fyllingsdalen.
Innenfor planområdeter fiskemåke,en art som er vurdert som nær truet (NT)den vanligste,og
spesielti tilknytning til Orrtuvatnet og Lynghaugtjørna.Iblant observeresogsåhettemåke(NT),
en art som har gått tilbake de seinereår. Det foreliggerogsåspredteobservasjonerav gulspurv
(NT),hønsehauk(NT),stær (NT)og taksvale(NT).Vipe,nå vurdert som sterkt truet (EN),var
trolig vanligeretidligere og sisteobservasjonfra planområdeter fra 2009.
Av andre spredteforekomsterkan nevnessnadderand(NT),bergand,sivhøne,stjertand,
skjeandog vannrikse,fra Orrtuvatnet,der de fem sistealle er vurdert som sårbare(VU).
Vannrikseer ogsåkjent fra Lynghaugtjørna,der det ogsåer en registreringav myrrikse(EN)og
en av sandsvale(NT).De fleste registreringerav rødlistedefugl er som stasjonære,rastende
eller næringssøkende.
Bareet fåtall arter er registrertsom hekkende(reproduserer).
Fiskemåke(NT)er registrert hekkendeved Gartnermarken,ved Orrtuvatnetog på taket av ett
byggi DagHammarskjöldsvei (sist i 2018).IfølgeArild Breistøli NINAhekkerarten på flere tak
av bygningernær både Orrtuvatnetog Lynghaugtjørna,og hele Fyllingsdalener viktig
hekkeområdefor fiskemåke.Viderehekkersothøne(VU)i bådeOrrtuvatnet (3 til 5 par) og
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Lynghaugtjørn(1 par), gjøk (NT)hekkerved Orrtuvatnet og myrrikse(EN)har en mulig
reproduksjoni Lynghaugtjørn.
I Sælenvatneter det tidligere registrert ål (VU.IfølgeRådgivendeBiologerer det sannsynligat
arten sporadiskvil kunneopptre innenfor planområdet.I Orrtuvatnet er det ellersregistrert
skaftevje-blom(NT)og krepsdyrartenebredhaleprikkdafnie(EN)og skittendamhops(VU).
Av karplantersåfinnes ask(VU)spredt i planområdetog skaftevjeblomer registrert i den rike
sumpskogennord for Orrtuvatnet.I tillegg er det kjent en forekomstav kystmarikåpe(EN)ved
Lauvåsog en av hvitkurle (NT)fra Sælen.Sidenobservasjoneneer fra henholdsvis1947og
1892,og fordi de er unøyaktigangitt geografisk,så er deresstatusnå usikker.
Temarødlistearterble vurdert til å ha stor verdi.

Terrestriskmiljø
Verdifullenaturtyper
Naturbasenviseringennaturtyper i planområdetkartlagt etter metoden i DN-håndbok13 fra
før. Det har heller ikke vært utført naturtypekartleggingeretter Miljødirektoratetsinstruksfra
Fyllingsdalen.RådgivendeBiologeroppdaterteen tidligere kartlagt rik sumpskogved
Orrtuvatnet,som ble vurdert til B-verdi(middelsverdi). Verdisettingenble gjort på bakgrunn
av at lokalitetenogsåinneholderandrenaturtyper,som vannkantvegetasjon,
og at den er
sterkt negativt påvirketav grøfting,dreneringog fremmedearter. Sidennaturtypelokalitetener
sammensattav flere typer,er det noe usikkerhetom hvor mye av den som tilsvarerden
rødlistedenaturtypen rik svartorsumpskog
(vurdert som sårbar,VU). Naturtyperer vist i figur
nedenfor.Deltemaverdifulle naturtyper ble vurdert til middelsverdi.
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Figur 3-36 Rik sumpskog ved Orrtuvatnet i Fyllingsdalen. Vegetasjonen i feltsjiktet veksler mellom starrsamfunn (øverst t.v.) og områder med gressdominans (øverst t.h.) og skogburknedominans (nederst
t.h.). Stedvis vokser store mengder amerikahumle i feltsjiktet (nederst t.v.). Kilde: Rapport Rådgivende
biologer 2015.

Figur 3-37 Registrert naturtype rik sumpskog og utvalgte rødlistearter.. Kilde: Rapport Rådgivende
Biologer 2015.
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Karplanter, moser og lav
Vegetasjonen i planområdet er mest knyttet til vannene og parkene rundt. Vannkantvegetasjon
i Orrtuvatnet og i Lynghaugtjørna består av belter av elvesnellestarr-sump vegetasjon, som er
planter med rotsystem konstant nedsenket i vann (helofytter). På fastmark og innenfor disse
beltene, står det trær spredt rundt Orrtuvatnet, men det er området bak Ortun skole som har
best utviklet skog (rik sumpskog). Vegetasjonen her er sammensatt av gråor-heggeskog
(svartor-utforming), fattig sumpskog, svartor-utforming og rik sumpskog. De tresatte områdene
ved Lyngahaugtjørna består mest av selje, og har innslag av svartor, hegg og bjørk. Unge
individer av ask og spisslønn finnes også. Skogen har videre sumppreg og er artsfattig. Når det
gjelder moser og lav, fokuserte Rådgivende Biologer på epifyttfloraen, som her er artsfattig og
bare med vanlige arter (som bristlav, bleiktjafs, matteflette, piggstry og kystbustehette).
Fremmede arter
Det er registrert mange fremmede arter i Fyllingsdalen, bl.a. store mengder platanlønn og
bulkemispel, begge med svært høy risiko for spredning (kategori SE). Amerikahumleblom (SE)
opptrer vanlig langs stier og veier. Det er også bl.a. registrert vestamerikansk hemlock (SE),
balsampoppel (SE), parkslirekne (SE), rynkerose (SE), europalerk (SE), kjempespringfrø (SE) og
matgrasløk (SE). I kategorien høy risiko (HI) finnes fagerfredløs, honningknoppurt, rødhyll og
edelgran. I kategorien potensielt høy risiko (PH) er hestekastanje og gul valmue-søster kjent
herfra.
Generelt ble artsmangfoldet for av karplanter, moser og lav vurdert til å være typisk for
regionen, men også sterkt negativt påvirket av fremmede arter. Deltemaet karplanter, moser
og lav får derfor liten verdi.
Fugl og pattedyr
Fuglefaunaen i sentrale deler av Fyllingsdalen består i hovedsak av vanlige arter med vid
utbredelse. Lynghaugtjørna og spesielt Orrtuvatnet har i dag en rik våtmarksfuglefauna, mens
randsonen omkring vannspeilet er leveområde for flere spurvefuglarter som er knyttet til
busker og trær. Det må også nevnes at Orrtuvatnet og Lynghaugtjern ble trukket fram som to
av 12 viktige «parkvann» for vannfugl i viltkartleggingen for Bergen kommune (2005). Dette er
små innsjøer som ligger der det er tilrettelagt som turområder og grøntstruktur i områder med
tettbebyggelse. Også plener og parkområder utnyttes aktivt til næringssøk av mange fugler.
Stokkand, fiskemåke og sothøne er de vanligste artene å påtreffe i vannene. Ved Orrtuvatnet
overvintrer vannrikse, og periodevis sivhøne. Begge artene regnes som forholdsvis sjeldne, og
setter strenge krav til leveområde. Orrtuvatnet har stort artsmangfold for fugl, inkludert flere
rødlistearter (se eget kapittel) i lokal og regional målestokk, noe som også må sies om
Lynghaugtjørna. Ifølge ornitolog Arild Breistøl i NINA er det også spesielt at toppand hekker i
begge innsjøene. Videre foreligger det sparsomt med informasjon om pattedyr fra
influensområdet. Hjort er vanlig i Fyllingsdalen, og det antas at alminnelig utbredte pattedyr i
distriktet opptrer i dette området. Deltemaet fugl og pattedyr har middels verdi.
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Middels verdi for verdifulle naturtyper,liten verdi for karplanter,moserog lav og middelsverdi
for fugl og pattedyr gir samletmiddelsverdi for terrestriskmiljø.

Akvatiskmiljø
Vannmiljø
Sælenvassdraget
(vassdragsnr.
056.4)renner igjennomFyllingsdalen,med utløp i Nordåsvatnet
ved Straume.Orrtuvatnet og Lynghaugtjørna,inngåri Sælenvassdraget.
Førutbyggingenepå
1960-og 1970-talletble forholdenei vassdragetendret. Bl.a.ble Orrtuvatnet senketmed 1,5
m. Det er ogsåverdt å nevneat før utbyggingenevar det en meandrerendeelv i Fyllingsdalen,
en landform som i dag er vurdert som sårbar(VU)i rødlistenfor naturtyper.Ifølgerapportentil
RådgivendeBiologerer Sælenvassdraget
kalkfattigog klart. Viderehar Orrtuvatnet «moderat
økologiskstatus».Miljøtilstandenfor vannkvaliteti hele vassdrageter tidligere blitt
kategorisertsom «dårlig»(Bergenkommune2005).Miljøgifter er kjent fra Orrtuvatnetog
bekkenmot Lauvåstjørna(sigevannfra fyllinger og gammeltdeponi i Spelhaugen).Dessuten
finnes forurensingmed søppelog fyllinger over hele vassdraget.Pulgmfl. (2011)observerte
høy ledningsevneog nærings-stoffkonsentrasjoner
med lave oksygenverdierved utløpet til
Lauvåstjørna.Lengernede i den anadromestrekningenvar oksygenverdiene
høye.
Verdifulle lokaliteter
Sælenvassdraget
er i dag anadromtopp til omtrent Orrtuvatnet.Anadromfisk kan ikke vandre
videre opp i vassdragetpå grunn av flere kunstigevandringshindre,men vassdragethar
tidligere vært anadromthelt opp til Lauvåstjørnaog Lynghaugtjørna.Elvevannmasser
er
vurdert som en nær truet (NT)naturtype i Norge(2018).Verdifullelokaliteter er vurdert til
middelsverdi.
Fiskog ferskvannsorganismer
Det er aure i både Lynghaugtjørnaog Orrtuvatnet,men statusfor dissebestandeneer ukjent. I
Orrtuvatnet er det tidligere ogsåregistrert gjedde,men den er ikke gjenfunnet.I Norgeer den
naturlig utbredt i sørligeog nordligeområder,men har i nyeretid blitt satt ut flere stederpå
Vestlandet.
Akvatiskmiljø har middelsverdi på anadromstrekningi Sælenvassdraget(utenfor
planområdet),og liten verdi på ikke-anadromestrekninger.
Det er ogsåviktig å få fram at bådevannvegetasjonen
(helofytter) og skogsvegetasjonen,
med
alle vannmasser,er viktigeøkologiskefunksjonsområderfor arter (fugl og insekter)for både
Orrtuvatnet og Lynhaugtjørna.
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Figur 3-38 Verdier for biologisk mangfold. Svart omriss viser plangrense ved varsel av oppstart.
Kilde: Rapport Rådgivende biologer 2015.

3.9. Grønnstruktur og friluftsliv
Som del av planarbeidet ble det startet arbeid med kunnskapsgrunnlag for tema grønnstruktur.
Dette arbeidet ble ikke fullført men innledende beskrivelser og utkast til kart er brukt i
arbeidet med områdeplanen. Det er videre benyttet informasjon fra en gjennomgang av
kartlagte friluftsområder av Bergen kommune fra 2016.
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Grønnstruktur
Fyllingsdalenhar store offentlige grøntarealersikret med grøntstrukturformåli
kommuneplanensarealdel.Folkehelseundersøkelsen
for Hordaland2018viserat Fyllingsdalen
er den bydeleni Bergensom har høyesttilgangtil grøntarealog tilgangtil natur- og
friluftsområder,men områdeneer usammenhengende
og dannerikke en tydelig struktur.
Kjerneni grøntstrukturenog et fantastiskutgangspunkter Lynghaugvannet/Lynghaugparken,
Orttuvatnet og skogsområdet.Bydelensskolerog flertallet av barnehageneligger i nær
tilknytting til dissekjerneområdene.Områdeneer formelt sikret i planen,men i varierende
gradopparbeidetmed et programfor tur, lek og opphold. Elvestrengeneog tur-/gangsykkelvegenemellom grøntområdeneutnytter i liten gradsitt potensialeog blir brutt av fysiske
barrierer i form av bebyggelse,vegerog terreng.
Mot viktigekrysningspunktved størrebarrierer som Oasen,HjalmarBrantingsvei og
Fyllingsdalsveien
svinnerturvegeneinn til fortau eller forsvinnerhelt, uten markeringereller
tydeligeledemotivermotneste målpunkt.Det gjelder bådeinnenfor planområdet,men også
forbindelseneut til den overordnetegrøntstrukturen,som turvegeneog Løvstakken.
Den manglendesammenhengeni offentlig grøntstrukturblir i noen gradoppveidav mange
mindre gangforbindelser.Noener uformelle stier gjennomskogsområdene,
men flertallet er
private kjøre- eller gangvegergjennomde store borettslagene.Fellesfor gangforbindelseneer
at de ikke er sikret og opparbeidetfor allmennbruk, og ikke danneren sammenhengende
offentlig tilgjengeligstruktur.Sompåpekt i planprogrammeter mangegangforbindelserbedre
egnet som turvegeri dagslysenn som trygge transportårer.Med tankepå stigningsforholdhar
et stort flertall av gangforbindelseneogsåmulighet til å kunnebli universeltutformet.
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Figur 3-39 Kart grønnstruktur, verdi og forbindelser. Plangrense ved oppstart. Kilde: Asplan Viak 2015.

Rapport – Planbeskrivelse med konsekvensutredning

58

Kartlagtefriluftsområder
Innenfor planområdeter det flere kartlagtefriluftsområder.
Av leke-og rekreasjonsområderer det følgende:
Lynghaugparken
og Lynghaugtjernet.Verdi:Sværtviktig. Stor bruksfrekvens.
Orrtuvatnet.Verdi:Sværtviktig. Stor bruksfrekvens.
Skolehaugen(ved Sælenoppveksttun).Verdi:Sværtviktig. Stor bruksfrekvens.
Grøntområdeved Fyllingsdalenskoleog Ortun skole(Brennhaugen)Registrert
friluftsområde.Middels bruksfrekvens.
Av grønnkorridorerer det følgende:
Grønnkorridorved OasenVerdi:Sværtviktig. Stor bruksfrekvens.
Nordligedeler av grønnkorridorfra C.J.Hambrosvei til HjalmarBrantingsvei ligger
innenfor planområdet.Verdi:Sværtviktig. Stor bruksfrekvens.
Nordligedeler av tursti og veglangsSælenvassdraget.
Verdi:Sværtviktig. Ganskestor
bruksfrekvens.

Figur3-40 Kart som viserkartlagtefriluftsområderi Fyllingsdalen.Kilde:https://kart.naturbase.no/
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3.10. Skole og barnehage
Det er følgende skoler og barnehager innenfor planområdet.
Barnehager:
 Nebbestølen barnehage
 Minken barnehage
 Lekeklossen barnehage
Oppveksttun (barneskole og barnehage):
 Løvås
 Sælen
Skoler:
 Lynghaug skole (ungdomsskole)
 Ortun skole (ungdomsskole)
 Fyllingsdalen videregående skole
Like utenfor planområdet i sørøst ligger Lyshovden oppveksttun (barneskole og barnehage). I
tillegg er det Montessoriskole i planområdet.
Bydelen har generelt et godt utbygd gangvegnett og kort avstanden mellom skoler, boliger og
annen infrastruktur.

Figur 3-41 Kart fra tidligere skolebruksplan 2016- 2030 som viser skoler i Fyllingsdalen bydel (rød stiplet
linje). Blå sirkel markerer grunnskoler som ligger innenfor planområdet (Kilde: Skolebruksplan 20162030, Bergen kommune).
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Skolebruksplan
Skolebruksplan2021-2030omtaler forventet elevtallsutviklingtil like i overkantav 2800elever
(det er en samletelevtallskapasitetpå grunnskolenepå 3085elever),men kan forventeså bli
litt laverefra 2025og utover.
Figurenunder viserfaktiskelevtallsutviklingsidenskoleåret2015/2016til skoleåret
2019/2020,samletelevtallskapasitetog forventet elevtallsutviklingi bydelenfrem mot 2030
(prognose2015og prognose2019)

Figur3-42;faktiskelevtallsutviklingi Fyllingsdalenbydel. Kilde:Skolebruksplan2021-2030.

Skolebruksplanen
pekerpå at områdeplanfor sentraledeler av Fyllingsdalenog utbyggingav
bybanepå lengersikt kan gi potensialefor størrefortetting og boligbyggingi bydelen.Planen
påpekerat det er viktig å beholdeeksisterendeskolekapasitet,og på sikt kan det bli behovfor
mer skolekapasitet,og at det bør derfor vurdereså avsetteskoletomti områdeplanen.

Barnehagebruksplan
Barnehagebruksplan
2016-2030«Rettbyggpå rett sted til rett tid» sier dekningsgrad
barnehagei Fyllingsdalenbyområdepr. 31.12.2015var 89 %. (Med dekningsgradmenesantall
barn i barnehagei prosentav totalt antall barn i sammealdersgruppe).Viderestår det i
barnehagebruksplanen
at Bergenkommuneoppfyller årlig bydelsvisdekningbarnehagei
Fyllingsdalenbyområde,som vil si at alle som bor og ønskersegplassi Fyllingsdalen
byområde,får dette ønsketinnfridd. Målsettingenjf. barnehagebruksplanen
for Fyllingsdalen
byområdepå kort sikt er å opprettholde dagensdekningsgradbarnehage.Pålengresikt, fra
utgangenav 2020og frem mot 2030 forventesdet en stabil utvikling i barnetalletmed i
underkantav 1700barn frem mot 2030.Totaløkningi byområdeti prognoseperiodenfra
utgangenav 2016frem mot 2030forventeså værerundt 100 barn. Påsikt avsettesdet arealtil
barnehagersom kan byggesut ved behov.
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3.11. Barn og unges interesser
Av kartlagte friluftsområder og andre områder brukt av barn og unge ligger flere av dem i
tilknytning til skoler, bl.a.:
 Skulehaugen ved Sælen oppveksttun. Dette er et skogsområde ved Sælen oppveksttun
som benyttes jevnlig av SFO. (Verdi: Svært viktig. Stor bruksfrekvens).
 Grøntområde ved Fyllingsdalen skole og Ortun skole (Brennhaugen). Området består
av furuskog og åpen mark. Noen stier går i området, men trolig ikke veldig mye brukt.
Den delen som grenser til Ortun skole er trolig viktigst. Området brukes av skoler.
(Verdi: Registrert. Middels bruksfrekvens).
 Orrtuvatnet. Området består av skog, åpen mark, vann, turveier, grusbane, infotavle og
p-plass. Området brukes av barnehager og skole, og det er skoler og barnehager som
ligger nærme. ligger nærme og. Det brukes også til vinteraktiviteter. (Verdi: Svært
viktig. Stor bruksfrekvens).
 Lynghaugparken og Lynghaugtjernet. Området inkluderer nærmiljøanlegg bl.a. med
ballbinge, skateanlegg, grusbane, sykkel- og gangveier, skog, vann og åpen mark.
Området gir mulighet for frisbeegolf, skøyting og skiaktiviteter. Det foretas ismåling når
forholdene tilsier det. Flere skoler i nærheten. Området brukes også av barnehager, og
det er skoler og barnehage i nærheten. (Verdi: Svært viktig. Stor bruksfrekvens). Det er
åpnet en ny skatepark – egnet for skateboard, BMX- sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter
og parkour sommeren 2021, samt elveåpning med park omkring i regi av
Bymiljøetaten.
I tillegg er det flere idrettsanlegg i planområdet:
 Ortun park (grusbane)
 Fyllingsdalen stadion og Fyllingsdalen idrettshall
 Nebbestølen ballbinge
 Lyshovden ballbinge
Uteområder til skoler, barnehager og borettslagene har lekeplasser og ballbaner.
Det er godt utbygd gangvegnett og kort avstand og mellom boliger/ boligområder og
lekeplasser, ballbaner, skoler og parker.

3.12. Universell utforming
Planområdet har i hovedsak slake terrengforhold som følge av at det ligger i en dalbunn, og har
mange områder som ligger godt til rette for universell utforming og tilgjengelighet.
Torgarealene på vestsiden av Oasen har per i dag universell tilgjengelighet, mens det er en del
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høydeforskjeller til utearealene på nordsiden. Selve sentområdet er tilrettelagt med heiser og
parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Når det gjelder turveisystemene i grønnstruktur og
parker er disse en blanding av grusveier og asfalterte gangveier, med varierende
stigningsforhold. Deler av gangveisystemet er tilgjengelig for rullestolbrukere.

3.13. Vannforsyning og avløp
Drikkevannet i Fyllingsdalen kommer fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Hovedvannledning
DN900 fra Løvstakken vannbassenget (i fjellet) er koblet til ventilkum ved Sikthaugen, hvor fra
en hovedledning DN500 forsyner Fyllingsdalen. Hovedledningen følger langs Fyllingsdalsvei
mot sør fram til Dag Hammarskjölds vei, hvor hovednettet deles i to ledninger a DN400. En
ledning er lagt sørover på Fyllingsdalsveien og den andre er lagt østover og videre sørover
gjennom Lynghaug fram til nordre del av Oasen hvor begge ledninger kobles sammen på nytt.
En hovedvannledning DN300 er lagt i ring rundt Orrtuvatnet sør for Oasen. Videre er en
ledning lagt vestover til forsyning mot Spelhaugen, Søndrefyllingen og Varden. Spillvannet fra
bydelen Fyllingsdalen blir ført til Knappen avløpsrenseanlegg.
Overvannet renner i hovedkulvert (1200x1500 mm) langs Øvre Fyllingsveien sørover, videre i
Fyllingsdalsveien fram til krysning med Løvåsveien, krysser sørover ved bygningene av Løvås
oppveksttun, forsetter i åpen betongkanal ved myren nord for Oasen, inn i bekkeinntak og
tunnel under Oasen. Utslipp i innløpskanalen til Orrtuvatnet.
Ved Sikthaugen ligger en ledning som fører overvannet fra området mot Lynghaugtjørna. OVledningen DN1000 går over til åpne vannløp/bekkeløp på to strekninger ved Sikthaugen
terrasse, før den krysser under Lynghaug skole og har utslipp i Lynghaugtjørna. Utløpet til
Lynghaugtjørna er plassert vest i vannet. Dette renner ca. 140 m i kanal og videre til
bekkeinntak og rør DN1200 som kobles til hovedkulverten ved Løvås oppveksttun.
Det er utarbeidet en VA- rammeplan og en Flomsonekartlegging i forbindelse med
planarbeidet. For mer informasjon vises det til rapportene VA- rammeplan Fyllingsdalen
sentrale deler og Flomsonekartlegging Fyllingsdalen.

3.14. Energi
Fjernvarmenettet er under utbygging i Fyllingsdalen. Figuren under viser planlagt
fjernvarmenett rundt Oasen senter. Fjernvarmerørene er lagt i bybanetunnelen gjennom
Løvstakken og fram til Oasen senter. Traséen videre går mellom Oasen og Sælemyr borettslag i
øst, og langs sørsiden av Oasen og opp langs den nye kollektivterminalen, vest for Oasen. Deler
av de planlagte traséene er ferdig bygget. På nordsiden av ny kollektivterminal skal traséen gå
videre opp mot Folke Bernadottes vei, men traséen er foreløpig usikker.
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Figur3-43;kart som viserforeløpigplanlagtfjernvarmeinnenfor planområdeti forbindelsemed
BybaneentrepriseD15,D16 og D19.

3.15. Risikoog sårbarhet– eksisterendesituasjon
I dette kapittelet er det i hovedsakhentet utdrag fra ROS-analysen.SevedlagtROS-analysefor
utfyllende opplysningerog kart.

Aktsomhetskartfor skred,steinsprangog flom
Planområdetinngåri aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprangog flom. Skredområdene
omfatter bratte skrenteri foten av åsensom omkranserFyllingsdalen,og ligger i utkanten av
planområdet.I KPA2018 er det lagt inn faresonerfor skredsom byggerpå skredfarekartlegging
fra 2010.Innenfor planavgrensningen
er det ikke registrert faresonerfor skred,de ligger i
utkanten og er i stor gradknyttet til de bratte skrentenemot Løvstakken.Sårbarhetenfor
skred og steinsprangvurderessom lav.
Aktsomhetskartflom fra NVEer innarbeideti Kommunedelplanfor overvann2019 –2028. I
kommunedelplanener Fyllingsdalen-vassdraget
markert med behovfor flomsonekartlegging.
Sårbarhetenfor flom vurderessom høy

Flomsonekartlegging
Det er utarbeidet flomkartleggingav sentraledeler av Fyllingsdaleni forbindelsemed
områdereguleringen.Kartleggingog vurderingerinkluderersituasjonensom følgerav
etableringav Bybanenmed påfølgendeomleggingav vegsystemved Oasen.
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Flomsonerapporten har følgende hovedkonklusjoner:
 Flomsonekartleggingen for de sentrale delene av Fyllingsdalen i Bergen, viser at
planområdet er utsatt for flom. Stormflo er ikke relevant for analyseområdet.
 Kartleggingen er gjort for en returperiode på 200 år, i fremtidens klima. Derfor gjelder
flomsonekartet kun for bygninger som havner i sikkerhetsklasse F2 (iht. TEK 17 §7-2).
For nærmere opplysninger og informasjon om anbefalte tiltak vises til Flomsonekartlegging
(Asplan Viak 2020).

Figur 3-44 Flomkart, 200-årsflomen i analyseområdet - Fyllingsdalen. Modell «Ny
Terreng» (inkl. Bybanen). Kilde: Flomkartlegging 2020, Asplan Viak.
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Viktigesamfunnsfunksjoner
Planområdetomfatter i tillegg til Oasensenter flere skoler,barnehager,sykehjemog
kulturminner mm som er registrert som sårbareobjekter i DSBskarttjeneste.
I overordnetROSer det vurdert sårbarhetknyttet spesielttil arrangementerved Oasen
kjøpesenter.Her liggerogsåoffentlige kontorer og kulturinstitusjoner.I ROS-analysen
for
Bybanener tilkomst for utrykningskjøretøyi og ved Oasen-områdetvurdert i rød kategoribåde
for liv og helseog økonomi,med den begrunnelsenat bybanenskapernye barrierer for
utrykningskjøretøysom kan medføreøkt responstid,og at uønskethendelsemed brann kan
føre til at store økonomiskeverdier gå tapt.

Vegog trafikk
Det er kort kjørevegmellom planområdetog nødetater,og planområdethar flere alternative
transportårer,fv. 557 og fv. 556.
Det transporteresi liten gradfarlig godspå veggjennomplanområdet.I Bybane-ROS
er fare for
uønsketehendelserknyttet til farlig godslikevelvurdert i rød kategori.

Annenoffentlig infrastruktur
Bybanensløsningervidereføresi områdereguleringenfor Oasen.Det er ikke avdekket
sårbarhetsom ikke alleredeer behandleti bybane-ROS.

Støy
Planområdeter utsatt for vegtrafikkstøyfra hovedferdselsårene
inn til og rundt planområdet.
Dette gjelder HjalmarBrantingsvei, FolkeBernadottesvei, TorgnySegerstedtsvei og Dag
Hammarskjöldsvei som avgrenserplanområdet,HjalmarBrantingsvei på sørsidenav Oasen
senter og nordre del av TureNermansvei. Tilgrensendearealer/ formål liggerdelvisinnenfor
rød- og gul støysone.Støysoneer vist i kommuneplanensarealdel2018.
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Figur3-45;Utsnitt fra KPA2018 som viserrødog gul støysonefor vegtrafikkstøypå
tilgrensendearealformål.

Figur3-46;Kartutsnitt som kun viserrød-og gul
støysone.

Lokalklimaog vurderingav luftkvalitet
Tekstenunder er et kort utdragav rapportenVurderingav luftkvalitet i Fyllingsdalen.For mer
informasjonvisesdet til rapporten.I tillegg er det utarbeidet VindvurderingOasen
Fyllingsdalen,Cowi2020.
Vurderingav lokale vindforhold i planområdet
Mest representativemeteorologiskeobservasjonssted
er Fleslandflyplasssom ligger6,5 km
sørvestfor planområdeti Fyllingsdalen.Dominerendevindretningerer SSØ,S,NNVog N.
Pågrunn av Fyllingsdalenstopografi og orienteringvil sørligeog nordligevinder dominere.Av
og til vil vestligvind kunneforekomme,ofte i form av vindkast,mensøstligvind blir i nesten
alle tilfeller tvunget rundt fjellene i vest før den trekker inn enten sørfraeller nordfra.
Sammenliknetmed vindforholdenepå Flesland,vil hyppighetenav nordligeog sørligevinder
øke på bekostningav østligevinder,som nærmester fraværendeinne i Fyllingsdalen.I
vinterhalvåreter vind fra SSØ,S og SSVdominerende,mensvind fra NVog til dels N og SSØ
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vind er dominerendei sommerhalvåret.Vindener ogsålitt sterkerei vinterhalvåretenn i
sommerhalvåret.
Vurderingav inversjonsforholdi planområdet
Pågrunn av forholdsmessigmye og varierendevind i landsdelen,vil ikke inversjoninntreffe
ofte eller regelmessig.Men når det først er pent og kaldt vær på vinteren,vil inversjonen
kunnebli kraftig med dårlig utlufting og følgeligdårlig luftkvalitet Inversjonsforholdfor dette
området inntreffer med andre ord som regelnår man har svakeøstligevinder.For Fyllingsdalen
vil det trolig værelitt mer vindstilleog inversjonforekommelitt oftere enn ved Flesland,
grunnet de omliggendefjellene som bremservinden.
Vurderingav vegetasjon
Det er mye vegetasjoni Fyllingsdalenog i omkring planområdet.Det er bådeløv-og bartrær og
størrearealermed gress.Man finner ogsåflere ferskvannog bekke-og elveløp.
Det er viktig å bevaremest mulig vegetasjonfor filtrering av partikler og forbedringav
luftkvaliteten.
Kilder til lokal luftforurensning i Fyllingsdalen
I Fyllingsdalener det vegtrafikkog lokal vedfyringsom er de lokalekildenetil
luftforurensningenfor bådeNO2 og PM10.
Det er utarbeidet eget notat med Vurderingav luftkvalitet i Fyllingsdalen.Luftsonekartene
viser ingenoverskridelserav rød og gul sonei Fyllingsdalen.Tiltaketsom planenleggertil rette
for vurderesikke å generereøkt luftforurensningselvom det stipuleresnoe mer biltrafikk.
(AsplanViak,2020,Trafikkog mobilitet). Det konkluderesdermed med at luftkvaliteten er
tilfredsstillende,selvom det må påpekesat luftsonekartenefra NBVer av grov oppløsningog
at luftkvaliteten lokalt kan værenoe dårligereenn angitt. Det er ikke utført lokal
spredningsmodellberegning
eller vindberegningerfor Fyllingsdaleni dette prosjektet.

Forurensning
Grunnforurensning
Utsnittet fra Aktsomhetskartforurensetgrunn viser at det er aktsomhetsområdefor mulig
forurensetområdeved Oasenog den tidligere bensinstasjonen.Det er ingenområdersom er
registrert som kjente fyllinger/ problemområderinnenfor planområdet.Områdetved tidligere
bensinstasjonensørøstfor Oasensaneresi forbindelsemed byggingav kollektivterminalen.
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Vannforurensning
Miljøtilstanden i flere deler av vassdraget er dårlig. Undersøkelser viser at det i vassdraget
finnes forurensing fra avløpsnettet (diffus avrenning fra spillvannslekkasje) og organiske
miljøgifter - HBC (diffus avrenning fra en jordbrukskilde). Planbeskrivelsen til reguleringsplan
for bybanen beskriver også at miljøtilstanden i Orrtuvatnet er dårlig.
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4. Gjeldende rammer og føringer
4.1. Statligeplanretningslinjer
Følgendeplanretningslinjergir føringerfor planen:

Statligeplanretningslinerfor samordnetbolig- areal og transportplanlegging
Planleggingav arealbrukog transportsystemskalfremme samfunnsøkonomisk
effektiv
ressursutnyttelse,god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.Planleggingenskalbidra til å
utvikle bærekraftigebyer og tettsteder,leggetil rette for verdiskapingog næringsutvikling,og
fremme helse,miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster
og transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og tettsteder,
reduseretransportbehovetog leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer. I
henholdtil klimaforliketer det et mål at veksteni persontransporteni storbyområdeneskaltas
med kollektivtransport,sykkelog gange.
Planleggingenskalleggetil rette for tilstrekkeligboligbyggingi områdermed presspå
boligmarkedet,med vekt på goderegionaleløsningerpå tvers av kommunegrensene
Formåletmed statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegging
er at arealbrukog transportsystemskalutviklesslik at de fremmer samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnytting,med miljømessigegodeløsninger,tryggelokalsamfunnog bomiljø,
god trafikktrygghetog effektiv trafikkavvikling.Det skalleggestil grunn et langsiktig,
bærekraftigperspektivi planleggingen.

Statligplanretningslinjefor klima- og energiplanleggingi kommunene
Den statligeretningslinjensetter nasjonalemål for klima- og energiplanleggingen
i kommuner
og fylkeskommuner.De skalgjennomplanleggingog øvrigmyndighets-og virksomhetsutøvelse
stimulereog bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samt økt miljøvennligenergiomlegging.
Kommuneneskali kommuneplaneneller i en egenkommunedelplaninnarbeidetiltak og
virkemidlerfor å redusereutslipp av klimagasserog sikremer effektiv energibrukog
miljøvennligenergiomleggingi tråd med denneretningslinjen.Revisjonav planer som
behandlerklima- og energispørsmål,skalvurderesregelmessigog minst hvert fjerde år i
forbindelsemed kommunalplanstrategi.
Kommunene,herunder fylkeskommunene,skalgjennomplanleggingog øvrig myndighets-og
virksomhetsutøvelse
stimulereog bidra til reduksjonav klimagassutslipp,samt økt miljøvennlig
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energiomlegging.Den statligeplanretningslinjenskalleggestil grunn ved (jf. plan- og
bygningsloven§ 6-2):
A.
Statlig,regionalog kommunalplanleggingetter plan- og bygningsloven,
B.
Enkeltvedtaksom statlige,regionaleog kommunaleorganertreffer etter plan- og
bygningsloveneller annenlovgivning.
Relevantfor planarbeideter å leggetil rette for byggingav energieffektivebyggog minimere
klimagassutslipp.

Rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingen
Formåletmed de rikspolitiskeretningslinjeneer blant annet å synliggjøreog styrkebarn og
ungesinteresseri all planleggingog byggesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven.
Kommunenskalbl.a. utarbeideretningslinjer,bestemmelsereller vedtekterom omfangog
kvalitet av arealerog anleggav betydningfor barn og unge,som skalsikresi planer der barn og
ungeer berørt.
Arealerog anleggsom skalbrukesav barn og ungeskalværesikret mot forurensning,støy,
trafikkfareog annenhelsefare.I nærmiljøetskaldet finnes arealerhvor barn kan utfolde segog
skapesitt eget lekemiljø.Kommuneneskalavsettetilstrekkelige,store nok og egnet arealtil
barnehager.Vedomdisponeringav arealersom er i bruk eller er egnet for lek, skaldet skaffes
fullverdig erstatning

4.2. Regionaleplaner
RegionaltransportplanHordaland2018-2029
RegionalTransportplanHordaland2018-2029(RTP)er en rullering av RTPHordaland20132024.RTP2018-2029er en langsiktigregionalstrategiplanfor utvikling av transportsektoreni
Hordaland.Planeninneholdermål for alle relevantedeler av transportsystemet,samt
strategierog tiltak som viserhvordanplanenskalfølgesopp. Planenhar et tidsperspektivpå 12
år, og behovfor revisjonvurdereshvert 4. år i regionalplanstrategi.

Regionalareal-og transportplanfor bergensområdet2017-2028
Regionalareal-og transportplanfor Bergensområdet2017–2028ble vedtatt av Fylkestingeti
Hordaland14. juni 2017.Planengir strategiskretning for utviklingenav Bergensområdet
innenfor bærekraftigerammer.Et mer konsentrertutbyggingsmønsterog satsingpå
kollektivtransport,sykkelog gangeskalbli gjennomførtfor å møte befolkningens
mobilitetsbehovog styrkenæringslivetskonkurransekraft.Videreer det satt opp del for flere
tema, særligrelevantfor planforslageter
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mål for natur, kulturmiljø og landskap:
- Utbyggingi Bergensområdetskalta omsyntil naturmangfold,landskap,landbruk,
kulturmiljø og friluftsliv.
- Arealbrukenskalleggetil rette for en aktiv befolkningmed god tilgangpå
sammenhengendenatur og friluftsområderog fremme kulturminner som
identitetsskapenderessurser.
Regionalplan for attraktive senter –senterstruktur,tenesterog handel
Regionalplan for attraktive senter er forankret i Regionalplanstrategifor Hordaland2010 2012.Regionalplan for attraktive senterer politisk vedtatt i fylkestinget10.12.2014.Den
bestårav et hovedmålmed 4 underpunkt.Hvert av de 4 underpunkteneer overordnedemål
for et temakapitteli plandokumentet:
Sentreneskalutformes slik at de er attraktive å være,bo og drive næringi.
Sentreneskalha et mangfoldav tjenester,arbeidsplasserog fritids- og kulturtilbud
tilpassetsenteretsitt nivå i senterstrukturen.
Sentreneskalværeattraktive for handelmed handelsvirksomhetdimensjonertetter
nivå i senterstrukturen.
Sentreneskalværetilrettelagt for effektiv og miljøvennligtransport i, til og fra sentrum

Regionalplan for folkehelse2014-2025–fleire godeleveårfor alle
Det overordnetemålet for folkehelsearbeideti Hordalander å bidra til et langsiktigog
systematiskarbeid som gir flere godeleveår,og som utjevner sosialehelseforskjeller.
For å nå målet fokusereplanenpå tiltak innenfor fem temaområder:
1) Helhetligfolkehelsearbeidog universellutforming
2) Lokalsamfunn,nærmiljøog bolig
3) Oppvekstog læring
4) Arbeid og arbeidsplassen
5) Aktivitet og sosialdeltakelse

Regionalplan for klima og energi
Klimaplanfor Hordaland2014 –2030 ble vedtatt av Fylkestinget11.06.2014.
Handlingsprogrammed konkretetiltak ble lagt fram høsten2014og blir rullert årlig. Klimaplan
har visjonenHordalandpå veg mot lågutsleppssamfunnet.
Hovedmåleneer reduksjonav
klimagassutslipp,effektiviseringav energiforbrukog tilpasningtil klimaendringer.
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Regionalkulturplan for Hordaland2015 –2025
Hovedformåletmed planener å skapegrunnlagfor en offensivog langsiktigkulturpolitikk med
forutsigbarerammer,internt i fylket og i forhold til eksterneaktører.

Regionalplan for attraktive senter i Hordaland-senterstruktur,tenesterog handel
Regionalplan for attraktive senter i Hordalander en regionalplan etter plan- og bygningsloven
§ 8-1, og skalleggestil grunn for kommunal,regionalog statlig planleggingi fylket. Planener
vedtatt i Fylkestinget10.12.2014og erstatter gjeldendeFylkesdelplanfor senterstrukturog
lokaliseringav serviceog handelfra 2002,samt at den ogsåavløseraktuelletema i Fylkesplan
for Hordaland2005-2008.Planenhar følgendehovedmål:Hordalandskalha et nettverk av
attraktive sentersom fremmer livskvalitet,robust næringslivog miljøvennligtransport.
Sentreneskaltilretteleggefor veksti hele fylket.

4.3. Kommuneplan
Kommuneplanenssamfunnsdel,Bergen2030
Kommuneplanenssamfunnsdel,BERGEN
2030fastsetterlangsiktigemål og strategierfor hele
kommunesamfunnet,kommunenstjenesteproduksjonog kommunensom organisasjon.
Kommuneplanenssamfunnsdelleggertil grunn en visjon om at Bergenskalværeen aktiv og
attraktiv by. Under dennevisjon er det 9 hovedmålsom kommunenønskerå leggevekt på å
prioritere i planperioden:1) Gåbyen2) Fremtidsrettet,3) Grønn4) Engasjert5) Drivkraft i
regionen6) Kompakt7) Mangfoldig8) Trygg9) Særpreget
Av dissehovedmåleneer Gåbyen,Grønnog Kompaktsærligrelevantfor dette planarbeidet.
For å nå målet om Gåbyenskalbl.a. alle områderplanleggespå fotgjengernespremisser.De
gåendeskalprioriteres først og dernestsykkelog kollektivtransport.Dette skalskapeen mer
aktiv og klimavennligby. Gater,byrom og snarveier,som gir gåturengodeopplevelserog
muligemøtesteder,er viktig for at det skalværeattraktivt å gåmer.
For hvert hovedmåler det formulert politiskesatsingsområderfor å nå disse.ForGåbyener
bl.a. følgendeformulert:
1) Bergenskalha et effektivt og attraktivt gangnett
2) I Bergenskalalle nye bygningerutformes slik at fotgjengerehar hovedprioritetved
tilkomst
3) Bergenskalprioritere utbyggingog tjenestetilbudsom gjør det lettere for folk å gå i
hverdagen
4) Bergenskaletableregodesykkelanlegg
5) Bergenskalstyrkeden blågrønnestrukturen som del av rekreasjonstilbudet
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6) Bergen skal legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet i alle
nærområder
For å nå målet om det Grønne skiftet skal bl.a. Bergen utvikle et klimasmart samfunn som gir
redusert transportbehov og satsing på grønn mobilitet. Og det skal være mulig å bo i byen uten
å eie bil.
Et av satsingsområdene er at Bergen skal satse på smart, grønn mobilitet som utnytter
kapasiteten i transportsystemet bedre. Det skal tilrettelegges for gange og sykkel og
kollektivutbygging med vekt på bybane.
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Kommuneplanensarealdel2018

Figur4-1; Utsnitt fra KPA2018 som viserat det mesteav planområdeter avsatttil byfortettingssone,
sentrumsformålS6og grønnstruktur.Planavgrensningen
til områdereguleringenvisesmed oransjelinje.

KPA2018 har lagt opp til en flerkjernet senterstruktur,der senterstrukturener et nettverk av
senterområderbyggetomkringkollektivaksene.Byensbeliggenhetmellom fjellene gir en
naturlig båndbymed korte avstanderbådetil senterområderog grønnstruktur.Samlet
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inneholderarealplankartet33 sentrumskjerneromgitt av byfortettingssoner.Oasensenter i
henholdtil dette avsatttil senterformålS6Fyllingsdaleni KPA2018.S6er definert som et
bydelssenter.
Områdenerundt sentrumskjernener i hovedsakavsatttil byfortettingssone.Det er noen
mindre felt med ytre fortettingssonei utkantenav planområdet,i nord og sør.Rett sør for
senterområdetliggerFyllingsdalenstadionavsatttil idrettsanlegg.Utover dette er det
hovedsakeligarealeravsatttil grønnstruktur.
I planbeskrivelsentil KPA2018 står det at senterområdeneskalutformes på fotgjengernes
premisser,med gangesom en attraktiv og praktiskmåte å transporteresegpå i hverdagen.For
lengrereiser vil sykkelog kollektiv værede viktigstetransportmidlene.Gåbyenplanleggesmed
senterområderi to soner;en indre sentrumskjerneog med en byfortettingssonerundt. I
sentrumskjernenetableresarbeidsplasser,
møtestederog tjenester som innbyggernetrenger i
hverdagen,sammenmed et betydeliginnslagav boliger.Handel,serviceog en offentlig plass
hører hjemmeher. Byfortettingssonenskalromme tette og varierte boligområdermed innslag
av næringsom ikke er til ulempe for bomiljøene.
Spesifiktom bydelssentrenestår det at «Bydelssentrene
skalværesamlingspunkti bydelen,
med tjenesterog servicesom dekkerhele bydelen.De vil ogsåfungeresom lokalsenterfor
innbyggernei nærområdet.Bydelssentreneskalutviklessom allsidigeog mangfoldigesmåbyer
med bolig, arbeidsplasser,
handel,kultur og tjenesteyting.Handelstilbudetskaltilpasses
bydelssenteretsomland,med grunnlagi en handelsanalyse».
Grønnstrukturener karakteristiskfor Fyllingsdalen,og går som et sammenhengende
bånd
gjennomdet mesteav planområdet,fra Orrtuvatnet i sør,til Lynghaugparken
og
Lynghaugtjerneti nord (kun brutt av senterområdetved Oasen).Lynghaugtjørnaog
Orrtuvatnet er avsatttil friluftsområde.I KPA2018 er det beskrevetat «Sammenhengende
blågrønnestrukturer skalpregenye og fornyedebyggeområder.De blågrønnestruktureneskal
sikrebyen befolkninget variert friluftsliv, styrkedet biologiskemangfoldet,og værenaturlige
vannveierog reservoarerfor vann under ekstremvær.Ivaretakelseog opparbeidingav
sammenhengendeblågrønnestrukturer har stor betydningfor å sikrekvalitet i fortetting».

4.4. Temaplaner
Hovedplanfor avløpog vannmiljø2015-2024
Planenangir hvordankommunensomansvarligfor avløpshåndteringenskal
oppfylle konkretekrav gitt i lover og forskrifter.Hovedplanener ogsået viktig verktøyfor å
oppnå samhandlingi arealplanlegging,i utbyggingsspørsmål,
med tankepå økt fokuspå
klimatilpasningog håndteringav overvann.
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Trafikksikkerhetsplan
2019-2021
Trafikksikkerhetsplan
for Bergener utarbeidet av Statensvegvesenog Bergenkommune,og
revidereshvert 4. år. Planengir en helhetligoversiktover trafikksikkerhetsforholdene
i Bergen
som grunnlagfor prioritering av trafikksikringsmidler,med hovedformålå få færre drepte og
hardt skaddei trafikken.

Strategiplanmot fremmedeskadeligearter i Bergenkommune
Strategiplanentar overordnetfor segtemaet fremmedearter, samtidigsom den skissereropp
hvilkeutfordringer kommunenstår overfor på dette området.Strategiplanenskalbidra til en
målrettet forvaltningav fremmedearter i kommunen.Planenpekerut seksfokusarterfor
prioritering av tiltak

Forvaltningsplanfor vassdragenei Bergen
Forvaltningsplanfor vassdragskalbidra til kunnskapog bevissthetomkringvassdragsnaturen
i
Bergen.PlanenfastleggerBergenkommunesstrategiermed sikte på å oppnå en fremtidig
bærekraftig,helhetligog samordnetvassdragsforvaltning.

Handlingsprogramfor Miljøløftet 2018-2021
Gjennomhandlingsprogrammetrealiseresmål, strategierog tiltak nedfelt i byvekstavtalen
mellom Hordalandfylkeskommune,Bergenkommuneog Staten,samt ny bypakkefor Bergen.

Grønnstrategi.Klima-og energihandlingsplan
for Bergen
Grønnstrategible vedtatt av bystyret21. september2016.Strategiendannergrunnlagetfor et
offensivt arbeid for å nå målet om en fossilfri by i 2030.Planener delt i fem deler med mål- og
tiltak for hver del:
1
Grøntnæringsliv
2
Transportog mobilitet
3
Energii bygg
4
Forbrukermønsteravfallog ressurs
5
Tilpassingtil klimaendringer

Folkehelseplanfor Bergenkommune2015-2025.Aktiv by - friske bergensere
“Aktiv by - friske bergensere!”er Bergenkommunesvisjon for befolkningenshelse,trivsel og
livskvalitet.Visjonendannergrunnlagetfor målsetningerog tiltak i Folkehelseplan2015-2025.
Planenhar et livsløpsperspektiv,
men retter særligoppmerksomhetmot barn, unge
og eldre. I tillegg er viktighetenav å arbeidemed utjevningav lokalesosialehelseforskjeller
særligframhevet.
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Helhetligrisiko- og sårbarhetsanalyse
(BergenROS2014)
«BergenROS2014»er den førsteoverordnedeog helhetligerisiko-og sårbarhetsanalysen
som
utarbeidesfor Bergenkommune.Denneskalrevideresi 2020.Analysenskalværeet
beslutningsgrunnlag
for hvilkeprioriteringer kommunenbør gjørei sitt fremtidige
samfunnssikkerhetsarbeid.

Arkitektur- og byformingsstrategifor Bergen,Arkitektur+(2019)
Dennearkitekturstrategiener en videreutviklingog rullering av Bergenkommunesgjeldende
arkitekturpolitikk,Arkitektur-og byformingspolitikkfor Bergen2011–2017,vedtatt i 2011.
Med utgangspunkti forståelsenav arkitektur som verktøy,definerer arkitekturstrategien8
prinsipperfor arkitektoniskutforming av byggog byrom i Bergen:
1. Helhetligutforming
Utform byggog byrom ut fra en samlendeidé som løserflere oppgaverog skaper
merverdi.
2. Estetiskopplevelse
Skaprom som stimulerer,inspirererog berikervåre sanseligeog romlige opplevelser
3. Samspillmellom by og natur
Styrkkoblingenmellom bebyggelseog landskap,og bruk vegetasjonog vann som en
ressurs.
4. Bymiljøermed egenart
Byggviderepå stedetsunike kvaliteter og kulturminneverdier,og utform
identitetsskapendebyggog byrom.
5. Vitalt byliv på bakkeplan
Utform bebyggelseslik at den stimulerertil aktiv bruk av gater og byrom, og øker
opplevelseskvaliteten
for fotgjengere.
6. Sosialtbærekraftigenabolag
Skapbyggog byrom som gir alle mulighet til å væreaktive deltakerei fellesskapet,og
som stimulerertil sambruk.
7. Lavenergi-og ressursbruk
Velginnovativeog helhetligeenergi-og klimaløsningersom gir høy arkitektoniskog
miljømessigkvalitet.
8. Endringsdyktigby
Planleggfor et klima og samfunni endringved å prioritere fleksibleløsningerog
optimaliserearealbruk.

Kulturminneplanfor Bergen2021-2025
«Identitet med særpreg»er en tematiskkommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljø.
Planenbeskriverog kartleggernyeretids kulturminner (etter reformasjonen,1537).
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Planener delt i tre deler:
Del 1 er en overordnetstrategisom pekerut kommunenskulturminnepolitikk
Del 2 er en kunnskapsdelsom beskriverkulturlandskap,områder,strukturer,utvalgte
eksemplerog tematiskeanalyser
Del 3 er en handlingsdelsom skalfølgeopp utfordringer,visjoner,ambisjonerog mål med
konkretetiltak.
Del 2 (kunnskapsdel)og del 3 (handlingsdel),samt tilhørendeforslagtil Kulturmiljøkartog
Kartfortelling,er i Byrådet11.02.2021vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.
I Kap.5-Kulturmiljøi Bergen-en bydelsvisoversiktstår det følgendeom Fyllingsdalen:
«Fyllingsdalenhar i hovedsakbevartekulturminner og kulturmiljøer som er knyttet til
etterkrigstidensbyvekstog håndteringenav den gjennomstorskalaplanlegging
og styrt
utbyggingav såkalte«satellittbyer»eller «drabantbyer».Fyllingsdalener den førsterene
satellittbyeni Bergen,som på 1960-og 70-tallet ble utbyggetkonsistentog med høyestkvalitet
etter tidens by-idealer.I dagfremstårFyllingsdalenssom et svært helhetligby- og bomiljø hvor
planer og arkitektur fra dennetiden fremdeleser i varetatt og utgjør identitetsbærendetrekk
på stedet, samtidigsom Fyllingsdalensom jordbrukslandskapmed spredt gårdsbebyggelse
ogsåer synligog lesbarestrukturer blant bebyggelseog landskap».

Kommunedelplanfor blågrønninfrastruktur i Bergenkommune-2012-2020
Med «den blågrønnestrukturen»menesnettverketav blågrønneområdersom liggermellom
og utenfor bybebyggelsen.Dette er store og smånaturområder,kulturlandskapog mer urbane
områdertilrettelagt for lek og rekreasjon,samt vassdragog vassdragenes
omgivelser.
Fyllingsdalenhar mye blågrønnstruktur som er viktig å ivaretai planleggingen.

Kommunedelplanfor overvann2019-2029
Ny kommunedelplanfor overvann2019-2029for Bergenble vedtatt av Bergenkommuneden
25.09.2019.Hensiktenmed planener å ivaretaovervannshåndteringi arealplanleggingen.
Bådemed tanke på oversvømmelse/flom og klimaendringer,betydningfor biologiskmangfold
og forurensning.
Ny KDPsetter krav til hva VA-rammeplanerfor områdereguleringerskalinkludere,som vil få
betydningfor plansaken(jf. pkt. 8.2).

Rapport –Planbeskrivelsemed konsekvensutredning

79

Gåstrategifor Bergen2020-2030
Gåstrategifor Bergen2020- 2030 er Bergensførstegåstrategi,og er et styringsverktøyfor å
lykkesmed en ambisiøsgange-satsing.Hovedmåletfor strategiener at flere skalgå mer i
Bergen.Strategienangir delmål og satsingerfor å oppnå hovedmålet.Strategienmå følgesopp
av egnehandlingsplaner.Strategiener en oppfølgingav en rekkeoverordnedeføringerknyttet
til byutvikling,transport og folkehelse.
Viktig i planarbeidetblir å ivaretagangveierog snarveier,samt å leggetil rette for nye
gangforbindelser.

Sykkelstrategifor Bergen2020-2030
Sykkelstrategien
skalværeet styringsdokumentfor sykkelsatsingi Bergenkommune.
Godmobilitet som samtidiggir mindre arealforbruk,bedre folkehelseog luftkvalitet samt
redusertklimaavtrykkoppnåsved å overføredeler av persontransportenfra bil til sykkel.
Strategiensvisjon «Det skalværeattraktivt og sikkert å syklei Bergen»skalværeen rettesnor
for arbeidet med strategienshovedmål:Flereskalsyklemer.
Trafikksikkerhetliggersom et premissfor strategien.Økt sykkelandelmå ikke føre til økningi
alvorligeulykker.
Det er i sykkelstrategienvist sykkelnettlangshovedveisystemetsom plangrenseni stor grad
følger.Det er viktig i planarbeidetå leggetil rette for godeog tryggesykkelveier.

Figur4-2; utsnitt fra kartet Sykkelnett.Det definerte sykkelnettetmå liggetil grunn ved all fremtidig
utbyggingi Bergen.
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Figur 4-3: De deler av sykkelnettet som inngår i "offentlig utbyggingsfase 1” er vist med mørkeblå linje.

4.5. Reguleringsplaner
Store deler av planområdet er i dag regulert gjennom de opprinnelige planene fra 1960- og 70tallet. Disse planene vil bli erstattet av den nye reguleringsplanen. Det er også en del nyere
reguleringsplaner for mindre områder. Disse blir enten integrert i eller erstattet av den nye
planen. I det følgende gis en oversikt over gjeldende planer, og over hvordan de håndteres i ny
plan.
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Figur 4-4; Figur som viser reguleringsplanstatus i området. Eldre planer ligger kun inne med svartstiplet
linje som avgrensning. Planområdet for Fyllingsdalen sentrale deler vises med oransje linje. (Kilde:
kart.bergen.kommune.no).
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Vedtatteplaner innenfor planområdet
Følgendereguleringsplanergjelder innenfor arbeidsområdet:

Figur4-5; Figursom vier reguleringsplanstatus
med planid på reguleringsplanerinnenfor planområdet.
Planområdetvisesmed blått. Oppdatertplangrenseer vist med rød strek.
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PlanID
11320000
11320009

11420000

11430000

11430300

11430200

11430201
11430202
11430203
11430204
11440000

11440100

11500000

Plannavn
Fyllingsdalen boligfelt
v
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 36, boligfelt v,
bebyggelsesplan

Vedtaksår
1964

Fyllingsdalen.
Reguleringsplan for
Boligfelt vi
Fyllingsdalen.
Fyllingsdalen sentrale
deler, friarealer m.v.,
skoletomter, kirke
Fyllingsdalen. Gnr. 23
bnr. 170,
lynghaugparken
idrettsanlegg,
vesentlig endring
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 8 og 80,
Gartnermarken
Gnr. 22 bnr. 8,
Gartnermarken

1966

1979

1966

2007

Reguleringsplan for idrettsanlegg i
Lynghaugparken. Anlegget er ikke bygget
ut. Bymiljøetaten har et prosjekt med
elveåpning og rullepark i deler av dette
planområdet.
Plan for barnehage og blokkbebyggelse

2013

Endringer av 11430200

Fyllingsdalen boligfelt
VII

1966

Omfatter borettslagene Sælensminde,
Furulund, Minken, Fyllingsdalen,
Nebbestølen og Lynghaug. I hovedsak
bygd i samsvar med regulering. I tillegg til
blokkbebyggelse er det regulert tre
eneboligtomter på nordsiden av
Nebbeveien. Her er det bygget fem
eneboliger.

Fyllingsdalen. Gnr. 23
bnr. 2, Nedre
Krohnegården 19
Fyllingsdalen
bydelsenter, Hjalmar

2012
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Kommentar
Ny plan omfatter kun deler av gammel
plan.
Reguleringsplan for eneboligbebyggelse.
Planområdet består av to deler, hvorav
den ene ligger innenfor planområdet. I
hovedsak bygget som regulert
Regulert til bolig og bygget ut med
blokkbebyggelse. Bygd etter samme
prinsipp som regulert.
Planen gjelder fortsatt for sørlig del av
Lynghaugparken, Orrtuvatnet,
Skolehaugen, stadion, skolene.

1966

Avløst av nyere planer for det meste av
Oasen, gjelder fortsatt for den østlige
delen.
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11500001

11500100

11500200

11500300

Brantings vei og del av
folke Bernadottes vei
Fyllingsdalen. Gnr. 23
Bnr. 299 Mfl.,
Fyllingsdalen
bydelsenter, Hjalmar
Brantings vei/ Folke
Bernadottes vei.
Planendring.
Fyllingsdalen. Gnr. 22
Bnr. 472, Fyllingsdalen
bydelsenter
Fyllingsdalen.
Bydelsenteret I
Fyllingsdalen, Oasen,
Ny Adkomst Oasen,
Bensinstasjon,
Bussterminal
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 240 mfl., Sælen,
Oasen bydelsenter

2006

Mindre reguleringsendring. Utbygd i
samsvar med regulering.

1987

Regulert til kontor/ garasje i plankart.
Planen har ikke bestemmelser. Bygd i
hovedsak i samsvar med regulering.
Området er under ombygging ifb. med
utbygging av bybane og kollektivterminal

1995

2008

Utvidelse av kjøpesenteret, garasjeanlegg
under bakken.

11750000

Boligfelt IX,
Ørnahaugen

1970

Regulerer boligbebyggelse i Ørnahaugen.
Blokker er i hovedsak bygget i samsvar
med reguleringsplan. Det er bygget flere
eneboliger enn vist i planen.

4010000

Fyllingsdalen.
Bydelsenteret.
Vesta-bygget ved
Oasen
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 606, 671 og 865,
Folke Bernadottes vei
40, vesentlig endring.
Folke Bernadottes veg
40 DNB-bygget
Fyllingsdalen. Ortun,
friareal og område for
videregående skole

1976

Reguleringsplan for bydelssenteret.

2002

Regulerer kontor og garasjeanlegg nord
for Oasen. Deler av kontorarealet er
bygget. Garasjeanlegget er
overflateparkering.

1976

Reguleringsplan for friareal, parkering og
idrettshall. I hovedsak bygd i samsvar
med regulering.

4010200

3980000
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65900000

64050000

60720000

62830000

61270000

Fyllingsdalen. Nordre
Lyshovden,
bybanedepot i fjell.
Under grunnen.
Fyllingsdalen/Årstad.
Bybanen fra sentrum
til Fyllingsdalen,
delstrekning 3,
Mindemyren –
Fyllingsdalen
Fyllingsdalen. Gnr. 22
mfl., fv. 540
Fyllingsdalsveien,
kollektivfelt og
sykkelveg m.m.
Allestadveien –
Skarphaugen
Hjalmar Brantings veg
og Fyllingsdalsvegen

2019

Kun en liten del av denne planen, i Dag
Hammarskjölds vei er omfattet av
områdereguleringen.

2017

Regulerte områder rundt Oasen, Hjalmar
Brantings vei og kollektivterminal
overlapper området til
områdereguleringen.

2013.

Overlapper planområdet langs
Fyllingsdalsveien og ved Krokatjønnveien.

2015

Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 579, 593 mfl.,
Hjalmar Brantings vei

2016

Kollektivfelt, bussterminal og gang- og
sykkelveg. Mye av denne planen er
allerede erstatte med reguleringsplanen
for bybanen. Gjenstår noen flekker som
ikke er regulert bort, blant annet i Folke
Bernadottes vei.
Reguleringsplan for «Foto Knudsenkvartalet». Kombinert bebyggelse og
anleggsformål (boligbebyggelseblokkbebyggelse, forretninger og kontor/
tjenesteyting
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Pågåendereguleringsplaner

70390000

70590000
64050001

64760000
66360000

Figur4-6; viserigangsatteplaner i området per august2021.

Planid
Plannavn
Kunngjort
70390000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
Kunngjortsom
BNR.274 MFL.,
del av
SPELHAUGEN
områderegulering
OMRÅDEREGULERINGSPLAN
for Fyllingsdalen
sentraledeler

64760000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
BNR.624 MFL.,HJALMAR
BRANTINGS
VEI
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Kommentar
Somfølgeav at
områdereguleringenfor
Fyllingsdalensentraledeler
er delt i to er
områdereguleringfor
Spelhaugenskilt ut i en
egenplansakmed ny
planid.
Intensjonener å leggetil
rette for forretning /næring
og bolig med nødvendig
infrastruktur.
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70590000

FYLLINGSDALEN. GNR. 22
12.03.2021
BNR. 361 MFL.,
FYLLINGSDALEN KULTURHUS

64050001

FYLLINGSDALEN. BYBANEN
FRA SENTRUM TIL
FYLLINGSDALEN,
DELSTREKNING 3, ENDRING
AV REGULERINGSPLAN FOR
HOLDEPLASS, OASEN
FYLLINGSDALEN. GNR. 22
BNR. 177, TURE NERMANS
VEI/ SMIA

66360000
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02.06.2018

26.06.2019

Området inngår i
områdereguleringen for
Fyllingsdalen sentrale deler
og er avsatt til offentlig og/
eller privat tjenesteyting i
områdereguleringen
Endring av reguleringsplan
for bybanen fra sentrum til
Fyllingsdalen, delstrekning
3. Flytting av bybanens
holdeplass ved Oasen mot
øst i forhold til vedtatt plan
Planens formål er å øke
utnyttelsen innenfor
planområdet og legge til
rette for en blokk med
bolig, samt videreføre
dagens næring/forretning i
ny underetasje.
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5.

Beskrivelse av planforslaget

5.1. Overordnet plangrep
Planleggingen og utbyggingen av Fyllingsdalen på 1960-tallet ble gjort på en helhetlig måte, og
dette har gitt området vesentlige kvaliteter. Sammenhengende grønnstruktur, fredelige
boligområder og god tilgang til offentlig og privat service er verdier som må ivaretas. Samtidig
har området et potensial for ny utvikling. Det er planlagt omfattende endringer i sentrum av
Fyllingsdalen med bygging av bybane og ny kollektivterminal. Dette vil gi bydelen en helt ny
tilgjengelighet og sterkere kobling mot sentrum.
Planforslaget har lagt vekt på å bygge videre på den eksisterende strukturen, og ikke bygge ned
eksisterende kvaliteter i området. I tråd med målsettinger i planprogrammet er det søkt å
videreutvikle Fyllingsdalen sentrale deler som et urbant område, og legge til rette for gode og
trygge gangforbindelser og attraktive offentlige møteplasser.
Bybanen til Fyllingsdalen har vært en viktig premissgiver for planarbeidet og den planlagte
utviklingen rundt Oasen. Med bybanestopp på sørsiden av Oasen og kollektivterminal vest for
kjøpesenteret er det lagt til rette for helt annen tilgjengelighet, ferdsel og bruk av området i
framtiden. Bybanen skal åpnes i 2022/ 2023 og vil ha tett kobling til den nye
kollektivterminalen som skal stå ferdig i 2022. Dagens kollektivterminal vil dermed frigjøres.
Arealet er i områdereguleringen satt av til annen offentlig eller privat tjenesteyting. Bergen
kommune v/Etat for Utbygging har startet detaljregulering og prosjektering av nytt kulturhus
som vil gi grunnlag for økt kulturaktivitet i bydelen. Det er dessuten satt av flere områder til
sentrumsformål, som gir grunnlag for ny utvikling i bydelssenteret.
Det har vært viktig å sette av tilstrekkelige areal for offentlige møteplasser med rom for
gangtrafikk, sykkel og sosiale møteplasser ved og rundt senteret. Rundt senteret er det regulert
offentlig torg, og særlig plassene på vestsiden og sørsiden av Oasen senter vil bli viktige møteog oppholdsplasser, samt ferdselsareal for folk mellom bybaneholdeplassen,
kollektivterminalen og kjøpesenteret. De offentlige byrommene rundt vestsiden av Oasen
inngår i detaljreguleringen av Fyllingsdalen kulturhus. Detaljreguleringen av kulturhuset må
løse adkomst og varelevering til kulturhus, høydeforskjeller mellom arealene nord for Oasen og
torgarealene mellom Oasen og kulturhuset, og plangrensen omfatter derfor i tillegg til selve
kulturhustomten tilliggende utearealer og adkomstvei.
Områdereguleringsplanen legger til rette for ny utbygging og fortetting i sentrumsområdene
rundt Oasen senter. Noen av disse feltene er eksisterende bebyggelse, men det settes også av
nye felt med sentrumsformål der man ser for seg en bymessig utbygging i tråd med overordnet
struktur.
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Øvrig boligfortetting er planlagt innenfor de eksisterende borettslagene. Områdereguleringen
bidrar til å sette rammer for en ønsket fortetting innenfor etablerte boligområder, men
utbyggingsplaner for de enkelte boligområdene må konkretiseres i detaljreguleringsplaner for
de enkelte feltene.
Den offentlige infrastrukturen med skoler og barnehager er allerede godt utbygget i
planområdet. For å ta høyde for en økning i elevtallene i henhold til skolebruksplanen er det
satt av en ny tomt for skole vest i planområdet, langs Krokatjønnveien.
Fortettingen i området vil gi trafikkvekst, og det skal tilrettelegges for at denne tas med
kollektiv, gange og sykkel, og ikke med bil. Hovedtrekk i vegsystemet beholdes som i dag.
Området vest for Oasen skal være knutepunkt for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.
For å skape gode og trygge gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet legger
planforslaget til rette for etablering av sykkelanlegg med fortau, i hovedsak langs etablert
veinett.
Fyllingsdalen som bydel har en velfungerende grønnstruktur med nærhet til tur- og
friluftsområder, både i form av skog, fjell og parkanlegg. Innenfor planområdet er det en mer
eller mindre sammenhengende grønnstruktur fra Lynghaugparken i nord til Orrtuvatnet i sør,
bortsett fra i området ved Oasen. Hovedtrekkene i grønnstrukturen og gangsystemet er
opprettholdt i planområdet, og det er lag til rette for nye koblinger der det mangler
gangforbindelser. I dag brytes den sammenhengen grønnstrukturen av Oasen kjøpesenter.
Planforslaget legger til rette for nye koblinger gjennom kjøpesenteret, som vil binde områdene
rundt Oasen sammen på en bedre måte. Blant annet gjennom etablering av en døgnåpen
nord- sør akse gjennom senteret.
Store deler av planområdet har fått hensynssone flom som legger føringer for framtidig
utbygging. Planforslaget gir også mulighet for å gjenåpne gamle bekkeløp som i dag ligger i rør.
KDP overvann har vist flere soner innenfor planområdet der dette bør vurderes, og dette er
fulgt opp i planforslaget.
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Plangrepfor Oasenbydelssenter

Figur5-1; Utsnitt av plankart som viser senterområdetOasen(BS1-BS3),byrom (o_ST1,o_SGT1,
bybanenmed holdeplasssør for Oasen,kollektivterminal(O_SKK)
og kulturhustomteno_BAT2).

Kommuneplanenfastsetterat bydelssentrene,deriblant Oaseni Fyllingsdalen,skal
videreutviklessom urbane,aktive og attraktive møtestederfor bydelen.Det skalvære
mangfoldigestedermed tette og urbanestrukturer.Videreheter det at boligandelenskaløkes,
det skalleggesvekt på å utvikle bydelsparkerog offentligeutearealer,redusere
overflateparkeringenog etablerekollektivterminaleri sentrumsområdet.Målsetningenom tett
utbyggingrundt bydelssentrenehar to viktige formål:
- Å skapeen robust og miljøvennligbystruktur med redusertbilbruk og mindre
energibehov
- Å gi utgangspunktfor god livs- og bokvalitet for innbyggerne
Det er foreslått en utvikling og ombyggingav senteretder det leggestil rette for boliger og
utearealerpå toppen av eksisterendestruktur, samt videreutviklingav kontorarealerog
torgarealomkringsenteret.Formingsveilederfor Oasen,utarbeidet av MAD arkitekter,
beskriverat foreslått plangrephandlerom å byggevidere på Fyllingsdalensidentitet, og å
forsterkerelasjonenmellom natur og byggetmiljø. Foreslåttebyrom og bebyggelseetableres
slik at de koblesbedre med landskapet.
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Figur 5-2; konseptskisse fra formingsveilederen som illustrer intensjoner om å bygge videre på identitet
og forsterke relasjoner og forbindelser.

Forsterking av bebyggelsesstrukturen i bydelssenteret konkretiseres ved å utvikle de offentlige
arealene som f.eks. torg, byrom og andre uteoppholdsarealer, samt øke andelen av boliger i
sentrum og utvikle og skape flere kontorarealer og arbeidsplasser. Ved å redusere dagens
overflateparkering og flytte varemottak så sikres det mer plass til torgarealer og parker, og det
gis god fremkommelighet for fotgjengere og syklister, samt god tilgjengelighet til offentlig
transport. Ved å bygge tettere og høyere skapes gode forhold for et levende bydelssenter med
sosiale møteplasser i miljøer hvor folk trives og ønsker å besøke.

Figur 5-3; Viktige funksjoner og koblinger ved Oasen bydelssenter.

Det legges til rette for en utvikling av Oasen senter gjennom områdereguleringen, der deler av
senteret detaljreguleres i områdereguleringen. Oasen senter reguleres til sentrumsformål og er
delt i tre felt, BS1- BS3. Feltene BS1 og BS2 detaljreguleres, mens felt BS3 i øst vil ha plankrav.
(Samferdselsanlegg som torg, gangveger, fortau, sykkelanlegg mv. er også unntatt plankrav).
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Figur 5-4; utsnitt fra illustrasjonsplan for BS1 og BS2, laget av Mad Arkitekter.

Konkret er det foreslått en utbygging med 8 nye bygg på toppen av eksisterende bebyggelse
innenfor det som omfattes av detaljreguleringen av Oasen. Av disse er det syv boligbygg (bygg
A1- A3, bygg B, bygg C bygg D og bygg E) innenfor felt BS1. I tillegg kommer et innfillbygg i
nordre del av BS1. BS2 omfatter eksisterende bebyggelse. I bestemmelsene er det krav om
arkitektkonkurranse for bygg C, som pga. hjørneplasseringen blir det mest synlige bygget. Det
er i BS1 beregnet ca. 220 nye boenheter. Uteareal for bebyggelsen er lagt til takhager på
eksisterende bygg, med koblinger mellom ulike nivåer og til byrom på bakkeplan slik at deler av
takarealet vil være offentlig tilgjengelig via trapper og heis. Det er også lagt til rette for å bedre
forbindelsene gjennom senteret, blant annet ved etablering av en nord-sør passasje som skal
være døgnåpen. Denne er sikret i plankartet (#15) og i reguleringsbestemmelsene. Det er også
sikret i bestemmelsene at det skal etableres en gangpassasje fra torget i vest til gangpassasjen
innenfor #15, men eksakt plassering av denne må endelig avklares i pågående detaljregulering.
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5.2. Reguleringsformål
Områdereguleringen regulerer tre vertikalnivå, der vertikalnivå 1, under
bakken er kjellerareal (hovedsakelig parkering) under Oasen senter og
torgarealet vest for Oasen. Vertikalnivå 2 er eksisterende og ny arealbruk på
bakkeplan, mens vertikalnivå 3 regulerer broer og gangareal fra bybaneplanen,
samt muligheten for å etablere et lokk/ torgareal over Hjalmar Brantings vei,
som vil knytte områdene sør for bybanen til senterområdet.

Figur 5-5; Plankart vertikalnivå 1.

Figur 5-6; Plankart vertikalnivå 3.
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Figur 5-7; Plankart for områderegulering Fyllingsdalen sentrale deler, vertikalnivå 2.
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5.3. Arealtabell
Arealtabellen gjelder hovedformål i planområdet i vertikalnivå 2. Det er laget en mer detaljert
tabell for arealkategorien bebyggelse og anlegg. For øvrige arealkategorier er det kun gitt sum
for arealkategorien.
Tabell 2; Kategori Bebyggelse og anlegg

Formål
Boligbebyggelse
Boligbebyggelse-Frittliggende
Småhusbebyggelse
Boligbebyggelse-konsentrert
Småhusbebyggelse
Boligbebyggelse- blokkbebyggelse
Sum Boligbebyggelse
Sentrumsformål
Undervisning
Offentlig eller privat tjenesteyting
Forsamlingslokale for religionsutøvelse
Idrettsanlegg
Bolig/ forretning
Kontor/ tjenesteyting
SUM Bebyggelse og anlegg

Feltbenevnelse
B1-B4
BFS1-BFS4

Areal (daa)
38,5
19,6

BKS

15,5

BBB01-BBB21

522,2

BS1- BS9
o_BU1- oBU5
BAT1, o_BAT2
BR
O_BIA
B/F1- B/F2
K/T1- K/T2

595,8
62,4
110,4
3,8
13,8
25,6
5,3
10,9
828

Tabell 3; øvrige arealkategorier

Kategori
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Bruk og vern av sjø og vassdrag
SUM alle arealkategorier
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233,4
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5.4. Reguleringsprinsipp
og formål i planen
I det følgendegis en omtale av formålenei plankartet,og bakgrunnfor bruk.

Bebyggelseog anlegg
Områdereguleringen
regulereri stor gradeksisterendebolig og byggeområder,der det åpnes
for en høyerefortetting gjennomdetaljregulering.Alle byggefelti planområdetmed unntak av
OasenBS1og BS2har plankrav.I tillegg reguleresdet enkeltenye felt med sentrumsformål,
kontor/ forretning, kulturhusog skole.
Boligbebyggelse
Områdeneavsatttil boligbebyggelseer fordelt på formålene:
1. Boligbebyggelse
(B); områderder detaljreguleringmå avklarehvilkentype bebyggelse
som kan tillates. Det er fire områderregulert med genereltformål boligbebyggelsei
planområdet(B1-B4).
2. Frittliggendesmåhusbebyggelse
(BFS);
Eksisterendeeneboligområderder det er vurdert at det ikke er potensialfor
transformasjon,enten på grunn av tomtens beliggenhet,terrengforholdeller fordi det
ikke er ønskeligmed andretyper bebyggelseenn frittliggende småhus.
3. Konsentrertsmåhusbebyggelse
(BKS);Eksisterenderekkehusområdei TureNermans
vei opprettholdes.Dette er alleredegodt utnyttet og har ikke særligpotensialfor
høyereutnyttelse.
4. Boligbebyggelseblokkbebyggelse(BBB);Alle de eksisterendeborettslageneinnenfor
planområdeter regulert til blokkbebyggelse.Her ser man for segmulig fortetting
innenfor eksisterendeborettslag.I tillegg er det definert enkeltenye felt med potensial
for høyereutnyttelse,som er regulert til blokkbebyggelsegjennom
områdereguleringen.Dette gjelder følgendefelt:
- BBB09;boligområdelangsTureNermansvei med eneboligog rekkehusbebyggelse
med potensialefor høyereutnyttelse enn dagensutnyttelse.
- BBB11,eneboligområdesom grensertil sentrumsområdeti nordøst.Regulerttil
blokkbebyggelsepå grunn av at det grensertil sentrumsformålet.
- BBB15,som per i dager eneboligområdenord i planområdet.Liggersentralt i
planområdetmed god koblingtil sentrumsområdet,og det er vurdert at det vil være
potensialfor høyereutnyttelseenn dagensutnyttelse i dette området.
Sentrumsformål(BS)
Områdeneavsatttil sentrumsformålliggerinnenfor senterområdeS6i KPA2018.Det er til
sammensatt av 9 felt med sentrumsformål,der tre felt, BS1-BS3,
er Oasensenter.FelteneBS1
og BS2detaljreguleresgjennomområdereguleringen,og får såledeset særligfokusi videre
beskrivelseav planforslagog konsekvenser.
Planenleggertil rette for at sentrumsformålene
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BS1, BS2 og BS3 kan omfatte følgende: forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til
bebyggelsen. Innenfor feltet tillates også etablering av varelevering til Felt BS1, BS2 og BS3.
De fleste av feltene er bebygd areal der man ser for seg en mulig fortetting og utvikling i tråd
med KPA 2018. I tillegg er det avsatt to nye felt med sentrumsformål som per i dag er ubebygd
areal, BS6 og BS9. BS6 er per i dag parkeringsareal nord for Oasen. Området er omfattet av
faresone for flom, iht. flomsoneanalysen, og det må tas særlige hensyn ved bebyggelse av
eiendommen. Felt BS9, som ligger mellom bybanetraséen og idrettsanlegget på Fyllingsdalen
stadion ligger også innenfor kartlagt flomsone. Bestemmelsene til faresone flom, jf. §5.1.3 gir
føringer for bygging innenfor flomsonene.
Barnehage og Undervisning (BBH, BU)
Dagens skoler og barnehager reguleres i henhold til etablert arealbruk. I tillegg settes det av
areal til ny, framtidig skole, BU3, i vestre del av planområdet. Tomten ligger langs
Krokatjønnveien, vest i planområdet, i enden av grøntdraget fra Løvåstjernet. Det innebærer
en omgjøring av LNF- friluftsformål i KPA2018. Det vil være viktig å ivareta gangforbindelse og
elvestreng gjennom tomten. Planforslaget åpner for at bekken kan bygges om fra et naturlig
vassdrag til et urbant opparbeidet byvassdrag. Dessuten ligger det føringer fra bybanen som
har betydning for når eiendommen kan bygges ut, da tomten er avsatt til rigg- og
anleggsområde for videreføring av bybanen til Spelhaugen.
Forsamlingslokale for religionsutøvelse (BR)
Fyllingsdalen kirke er avsatt til forsamlingslokale for religionsutøvelse. Her er det ikke planlagt
endringer, kun videreføring av eksisterende arealbruk.
Annen offentlig eller privat tjenesteyting (BAT)
Det er to formål med annen offentlig eller privat tjenesteyting innenfor planområdet. Det ene
er eksisterende ungdomshus i Hjalmar Brantings vei 14 (o_BAT1). Her videreføres arealbruken,
men adkomsten regulert i bybaneplanen er noe endret. I tillegg er det avsatt et felt, o_BAT2,
på dagens kollektivterminal for framtidig kulturhus. Denne blir ledig når ny kollektivterminal
står klar. Etat for utbygging har startet detaljregulering av feltet for etablering av Fyllingsdalen
kulturhus. Planarbeidet skal bl.a. løse adkomst, varelevering høydeforskjeller mellom
utearealer og gang- og sykkeltrasé gjennom området.
Idrettsanlegg (BIA)
Eksisterende Fyllingsdalen stadion sør for Oasen er regulert til idrettsanlegg, og dagens
arealbruk videreføres.
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Bolig og forretning (B/F)
Eksisterendeforretningslokaleri Smibergetog DagHammarskjöldsvei. I en framtidig situasjon
kan det tillates boligbebyggelsei kombinasjonmed forretning innenfor feltene, og de reguleres
til kombinasjonav forretning og boligbebyggelse,
B/F1og B/F2.
Kontor/ tjenesteyting (K/T)
Eksisterendetomt for Montessoriskoleni TorgnySegerstedtsvei regulerestil kombinert formål
kontor/ tjenesteyting,K/T2.Det åpnesikke for kombinert boligbebyggelsei plankartet,men
dersomdagensarealbrukopphørerkan det vurdereså åpne for boligbebyggelsei en
detaljreguleringsplan.
Det regulereset nytt felt med kombinert formål langsHjalmarBrantingsvei, K/T1.Tomtener
smal,så det er ikke plasstil virksomhetsom kreverstort arealtil parkeringogvarelevering.
Tomtenhar en støyutsattplassering,og er ikke vurdert som egnet for boligbebyggelse.
Tomten
er i dag brukt til parkering.
Øvrigekommunaltekniskeanlegg(BKT)
Det er avsattet områdefor renovasjonved innkjøringtil ungdomshus.

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
Veg(V)
vegermed blandet trafikk er regulert til veg.Dissehar ikke tilliggendefortau.
Kjøreveg(SKV)
Vegermed tilliggendefortau er regulert til kjøreveg.
Fortau (SF)
Gangareal/fortau og sykkelanlegglangskjørevegerer regulert med formål fortau.
Torg(ST)
Det er til sammenregulert tre torgareali planområdet,to i vertikalnivå2 (o_ST1og o_ST2)og ett i
vertikalnivå3 (o_ST300).o_ST1er det sentralebydelstorgetpå vestsidenav Oasensenter. Områdetskal
binde sammenkollektivterminal,Oasensenter,Fyllingsdalenkulturhusog bybanensholdeplass.

o_ST2er torgarealpå østsidenav Oasen,som må detaljeresi framtidig detaljreguleringfor
Oasenøst. Det bemerkesat avgrensningenav o_ST2i planforslagetikke er endelig.Funksjoner
og arealbehovskalvurderesved detaljreguleringav Oasenøst. I tillegg er regulert lokk over
HjalmarBrantingsvei regulert til torg o_ST300i vertikalnivå3. Torgeneskalværemøteplasser
og opparbeidessom sammenhengende
byrom med godegangforbindelserinternt og mot
tilgrensendeområder,og områdeneskalværebilfrie utover nødvendigvareleveringog
utrykningskjøretøy.
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Gatetun (SGT)
Sambruksareal for innkjøring til parkeringskjellere og varelevering under Oasen og gangareal
rundt senteret. Arealet på nordsiden av Oasen senter er avsatt til gatetun o_SGT1, da det vil
være en blanding av trafikk, med adkomster til parkeringskjellere, varelevering og myke
trafikantgrupper. I tillegg er aksen mellom BS5 og BS6 avsatt til gatetun, o_SGT2.
Sykkelanlegg (SS)
Sykkelanlegg er brukt der det er regulert separat anlegg for sykkeltrafikk. Det er regulert
sykkelanlegg og fortau langs eksisterende hovedveinett i planområdet. Deler av sykkelanlegget
er prioritert i Sykkelstrategien, utbyggingsfase 1 og vil ha rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding. Mesteparten av det prioriterte sykkelnettet følger fylkesveg. Noe følger
kommunal veg. Hele det definerte sykkelnettet i planområdet omfattes av et pågående
prosjekt i regi av Bymiljøetaten i samarbeid med VLFK.
Gang- og sykkelveg (SGS)
Formålet er brukt der det ikke er separert gang- og sykkeltrafikk. For eksempel der det ikke er
plass, eller formålstjenlig, med separate løsninger for sykkel og gange.
Gangveg, gangareal, gågate (SGG)
Formålet er brukt der det er regulert separat gangareal som ikke ligger langs vei, og som ikke
er tenkt å være en trasé for sykkeltrafikk, kun gangvei. Dette gjelder eksempelvis gangvei
mellom Oasen senter og Løvås oppveksttun, o_SGG22.
Annen veggrunn tekniske anlegg (SVT) og annen veggrunn grøntareal SVG
Dette er sideareal til veianlegg avsatt til grøfter, skjæringer, murer, tekniske installasjoner,
beplantning med gatetrær mm. Langs sykkelanlegg langs hovedveinettet er det satt av et bredt
felt med annen veggrunn grøntareal, SVG. Grunnen til dette er at sykkelanlegget ikke er
prosjektert, samtidig som det er unntatt plankrav. Ettersom det eksakte arealbehovet ikke er
avklart er det valgt å legge et bredere areal med annen veggrunn enn det som antakelig er
nødvendig. Overskytende areal vil tilbakeføres til boligfeltene.
Kombinerte formål (SKF)
Brukt der avkjørsler krysses av sykkelanlegg/ fortau.
Parkeringsplasser (SPA)
Parkeringsareal i vertikalnivå 1 (under bakken) under Oasen senter (SPA 101- 106) er regulert
til parkeringsplass. Det er også åpnet for parkeringsareal under torg o_ST1 (SPA100). Deler av
eksisterende parkeringskjellerareal under bakken reguleres også i reguleringsplanen fro
bybanen.
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Kollektivnett (SKO)
Regulert kollektivfelt innenfor planområdet. Det er regulert kollektivnett i Krokatjønnveien,
langs Fyllingsdalsveien, Hjalmar Brantings vei og ved kollektivknutepunkt i Folke Bernadottes
vei.
Formål som er videreført/ hentet fra reguleringsplanen for bybanen:
- Trasé for sporveg/ forstadsbane (STS),
- Holdeplass/ plattform (SH),
- Annen banegrunn- tekniske anlegg (SBT),
- Annen banegrunn- grøntareal (SBG)
- Kollektivnett (SKO),
- Kollektivknutepunkt (SKK)
- Kollektivanlegg (SKA),
- Kollektivholdeplass (SKH)
Holdeplass/ plattform (SH)
Det er regulert én holdeplass for bybanen i planområdet. Den ligger på sørsiden av Oasen
senter. Denne er flyttet noe lenger øst i forhold til plassering i vedtatt plan for bybanen, i
samråd med Bybanen utbygging. Begrunnelsen er at bybanen foreløpig ikke skal bygges videre
til Spelhaugen slik vedtatt reguleringsplan for bybanen har forutsatt, men får sitt endestopp
ved Oasen senter.
«I planbeskrivelsen til bybanereguleringen står det følgende om holdeplassen ved Oasen:
Ved Oasen blir holdeplassen liggende mellom Hjalmar Brantings vei og Oasen, på et nivå like
over dagens terreng i byrommene rundt Oasen. Holdeplassen vil være tett integrert med ny
bussterminal og funksjonene knyttet til Oasen. Det vil være om lag 70 meter mellom holdeplass
for Bybanen og bussterminalen. Det vil være gangakser som knytter holdeplassen sammen med
områdene sør for Hjalmar Brantings vei og vest for Folke Bernadottes vei. Holdeplassen vil
utgjøre et sentralt bindeledd mellom Bybanen og det øvrige busstilbudet i bydelen, og vil i
tillegg betjene bolig- og næringsområdene rundt Oasen.Holdeplassen ligger ca. 1,5 m over
terrenget på torget i nord og ca. 6 m over terrenget på Hjalmar Brantings vei i sør».
Kollektivknutepunkt (SKK)
Areal avsatt til ny kollektivterminal i reguleringsplan for bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.
I planbeskrivelsen til bybanen står det følgende:
«Ved Oasen er banen planlagt integrert med kollektivterminalen og vil underbygge og forsterke
rollen til denne. Bussnettet knyttet til terminalen vil trolig i noen grad innrettes mot flere
gjennomgående linjer mindre terminering ved Oasen, i tråd med overordnet ønsket utvikling av
kollektivsystemet i Bergen. Omlegging til mer gjennomgående busstrafikk kan redusere presset
på reguleringsplasser ved terminalen. Det er i planforslaget lagt til grunn arealbehov
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dimensjonertetter dagensbehovfor reguleringved terminalen.Planenhar regulert
kollektivfelti bådenordgåendeog sørgåendefelt i FolkeBernadottesvei ved den nye
terminalen,samt i nordgåendefelt i Hjalmar Brantingsvei sør for rundkjøringen.Det er lagt
vekt på trafikkløsningersom er robust med hensynpå kapasiteti HjalmarBrantingsvei langs
Oasen,for å sikregod fremkommelighetfor busstrafikkher».
Kollektivholdeplass(SKH)
Områdermerket o_SKHer ventearealved holdeplassfor buss/kollektivtrafikk.Ventearealeter
4,1 m bredt på de steder der det liggermellom kjørevegog sykkelveg.Dette ivaretarmulighet
for å etablereleskurpå ventearealet.Formåleto_SKH18i HjalmarBrantingsvei kan benyttestil
drosjeholdeplass,"kyss-og-kjør"eller busslomme.

Grønnstruktur
Naturområde(GN)
Områdetrundt Lynghaugtjørnaer regulert til naturområde.Formåleter en videreføringav
eksisterendearealbruk,der en ikke tillater nye inngrep.Eksisterendevegetasjonskalivaretas.
Tidligereregulerteidrettsområderi Lynghaugparken
videreføresikke i områdereguleringenda
de ikke lengerer aktuelle.
Turveg(GT)
Det er kun én turveg som er regulert med eget formål i plankartet.Dette gjelder den planlagte
snarveienmellom TureNermansvei og Smibergetborettslag,som har en definert trasé.Denne
skalinngåi detaljreguleringav felt B3 i områdereguleringen.Byggingog utbedringav turvegeri
grønnstrukturer unntatt plankravpå nærmereangitte vilkår.
Park(GP)
Grøntområdersom har en parkmessigopparbeidelseer regulert med parkformål.Det er
regulert seksfelt med parkformålinnenfor planområdet.I hovedsaker dette eksisterende
parker.Lynghaugparken
nord i planområdeter regulert til o_GP1,parkområdetved
Fyllingsdalenkirke til o_GP2,parkområdetrundt Orrtuvatnet til o_GP3og området langs
Fyllingsdalveien/Krokatjønnveiender deler av Løvåsbekken
er gjenåpneter o_GP6.I tillegg er
grøntarealnord for Oasen,som per i dag ikke er opparbeidet,avsatttil o_GP4og o_GP5.Her
har Bymiljøetatenplaner om etableringav våtmarkspark.
Friområde(GF)
Grøntområderuten parkmessigopparbeiding,der eksisterendevegetasjonskalivaretas,er
regulert til friområder.Det er avsattseksfriområder innenfor planområdet.
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Kombinertnaturområde/friluftsområdei sjø og vassdragmed tilhørende
strandsone.Formåleter brukt på vanneneog bekkenei planområdet;
-

o_VKA1:Lynghaugtjørna
o_VKA2:Orrtuvatnet
o_VKA3:Løvåsbekken
o_VKA4og o_VKA6:Gjenåpnetbekk langsfor Fyllingsdalsveien
o_VKA5:bekklangsgangveivest for Minken borettslag.

Hensynssoner
Frisikt (H140)
Frisiktsoneneskalsikrefri sikt i forbindelsemed avkjørsler.
Andre sikringssoner(H190)
Dette er arealsom skalværetilgjengeligsom redningsarealfor Bybanen.Dette gjelder to soner
som er videreført fra reguleringsplanenfor bybanentil Fyllingsdalen.
Flomfare(H320)
Flomsoneri plankarteter satt i henholdtil flomsonekartleggingutført som del av planarbeidet.
Det er en betydeligflomproblematikki planområdet,og store området som går fra
Lynghaugtjerneti nord til Orrtuvatnet i sør er omfattet av faresonefor flom. Mye av dette
ligger innenfor grønnstruktur/ park, men det omfatter ogsåeksisterendeog nye
byggeområder,som f.eks.området ved Oasen.Flomer en problematikksom må tas hensyntil
ved detaljreguleringerog byggesakerinnenfor disseområdene.
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Figur 5-8 Temakart faresone flom.
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Hensyn grønnstruktur (H540)
Hensynssonen er satt for å ivareta bekkeløp og kantvegetasjon for Løvåsbekken. H540_1 sikrer
åpent bekkeløp nord for Krokatjønnveien. H540_2 og H540_3 omfatter gjenåpnet del av
bekkeløpet langs Fyllingsdalveien.
Bevaring naturmiljø (H560)
Hensynssonen skal ivareta naturtypen rik sumpskog registrert ved Orrtuvatnet i
Sælenvassdraget.

Figur 5-9 Utsnitt av temakart hensynssoner hensyn grønnstruktur, bevaring naturmiljø og bevaring
kulturmiljø.

Bevaring kulturmiljø (H570)
Det er avsatt følgende hensynssoner bevaring kulturmiljø i planområdet:
- H570_1 Kårboligen Nebbevegen 3
- H570_2 Nebbestølen borettslag og Minken borettslag
- H570_3 Fyllingsdalen kirke
- H570_4 Nedre Krohnegården 10
- H570_5 Fyllingsdalen ungdomshus, Hjalmar Brantings vei 14
- H570_6 og H570_7 Sælen leir
- H570_8 Torgny Segerstedts vei 27 – 33
- H570_9 Smiberget brl. A
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Figur 5-10 Utsnitt av temakart hensynssoner; hensyn grønnstruktur, bevaring naturmiljø og kulturmiljø.
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (H910).

Det er avsatt hensynssone H910 i plankartet der eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal
gjelde. Dette gjelder for planid 11430200/ 11430201/ 11430203/ 11430203/
11430204(Gartnermarken), planid 61270000 (Hjalmar Brantings vei) og planid 11440100 (plan
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for NedreKrohnegården).Dette er forholdsvisnye planer der en ikke planleggerå endre
arealbruk.

Bestemmelsesområder
Vilkår for bruk av arealer,bygningerog anlegg
- #11- 15 er bestemmelsesområder
som sikrer etableringav nye eller opprettholdelseav
eksisterendegangforbindelser
- #20-25er bestemmelsesområder
avsatttil gjenåpningav vassdragsom kan bidra til å
restaurerevassdragog bedre overvannshåndteringi området
- #30-31gjelder bebyggelseover arkaderi BS1og BS2(Oasen)
- #40 –42 andre vilkår.Bestemmelsesområdene
#40 og #42 er bestemmelsesområder
videreført fra reguleringsplanenfor bybanen.#40 ved Ørnahaugenskalsikreen
utforming som ivaretarinnsatsbehovved brann-og redningsoperasjoner
knyttet til
bybanetunnelenmellom Oasenog Spelhaugenog det skalsikrestilkomst for
redningspersonellog tunnelmunning.#42 gjelder bro over FolkeBernadottesvei. #41
er lokket over HjalmarBrantingsvei. I vertikalnivå3 er dette regulert som o_ST300,
mensi vertikalnivå2 er det synliggjortved et bestemmelsesområde,
#41.
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Figur 5-11 Utsnitt av temakart bestemmelsesområder.
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Midlertidige bygge- og anleggsområder (#50-53)
Det er fire areal avsatt til midlertidige bygge- og anleggsområder i planområdet. #50, #51 og
#52 kan benyttes til tiltak som er nødvendige for å gjennomføre bybanen til Spelhaugen. #52
ligger nord for Oasen, på eksisterende parkeringsareal (BS6) og våtmarksområdet i o_GP5.
Dette er avsatt for å sikre areal i nærheten av Oasen til rigg- og anleggsvirksomhet.

Figur 5-12 Utsnitt av temakart som viser midlertidig bygge- og anleggsområder med skravur, plangrense
vist med stiplet linje.
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5.5. Planlagt arealbruk Oasen, Detaljregulering BS1 og BS2
Innenfor BS1 og BS2 er det allerede oppført bebyggelse som omfatter kjøpesenter,
parkeringskjeller og kontorbygg mm. Planforslaget legger til rette at Oasen senter reguleres til
sentrumsformål som kan omfatte forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig
grøntareal til bebyggelsen. Innenfor feltet tillates også etablering av varelevering til senteret.
Areal under bakken i vertikalnivå 1 rommer i tillegg til parkering, varelevering, lager, teknisk
rom, boder mm.
Figur 5-13 viser planlagt arealbruk i Oasen senter fra etasje U2 og oppover. I de nederste
etasjene er mye av arealbruken eksisterende, mens det er særlig fra 3. etasje og oppover at det
er endring i arealbruk med etablering av nye boliger. Framtidige funksjoner i BS3 vises svakere
enn planlagt arealbruk i BS1 da endelig utforming av dette feltet må avklares i detaljregulering.

Figur 5-13; Planlagt arealbruk for Oasen fordelt på etasjer, MAD arkitekter/ Cowi.

Totalt innenfor senterområdet BS1 – BS3 er det beregnet ca. 350 nye boenheter, hvorav ca. 220
ligger i felt BS1, fordelt på syv bygg (A – E). Bygg F er primært planlagt for kontor, men
bestemmelsene utelukker ikke at andre formål som f. eks. boliger kan inngå i bygget.
kontorbebyggelse.
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Figur 5-14; Kart som viser planlagt situasjon. Kulturhuset er vist med et tenkt volum, innenfor avsatt
formål, Mad Arkitekter.

Det er tilrettelagt med ulike adkomster og innganger til Oasen fra alle sider av senteret.
Innganger er vist både for boliger, kontor og senterfunksjoner. Mindre innganger er plassert på
gateplan og leder inn og opp til boligbebyggelse som er plassert fra 2. etasje og oppover. Det er
planlagt 4 hovedinnganger til senteret, hvorav 3 ligger i felt BS1 (jf. Figur 5-15).
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Figur 5-15; Innganger til senteret. Oransje piler er inngang er til bolig, grønne piler er inngang til
næring/butikk, blå piler er inngang til kontor og grå pil er inngang til parkering/varemottak/renovasjon

5.6. Bebyggelsens plassering og utforming
I områdereguleringsplanen er det kun feltene BS1 og BS2 som er detaljregulert med plassering
og byggegrenser. Øvrige byggefelt har plankrav, og bebyggelses utforming og plassering må
fastsettes i detaljregulering.
Kulturhustomten o_BAT2 er under detaljregulering. Ettersom tomten er begrenset er det
forutsatt at byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. Detaljreguleringen av
kulturhuset vil også se på utforming av tilliggende torgareal og gatetun på o_ST1 og o_SGT1,
med blant annet løsning av høydeforskjeller mellom de to byrommene.
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Enkelteav feltene med sentrumsformålog boligbebyggelseliggerinnenfor faresoneflom. Her
vil det væreviktig å byggepå flomsikkermåte, enten over flomsikkerkote, eller med formål
som ikke er flomutsatte i de nedersteetasjene.Dette gjelder sentrumsfelteneBS6og BS9,som
per i dager ubebygde.Vedfortetting i eksisterendeboligfelt som er omfattet avfaresoneflom
er det viktig å tenke på flomsikring.Særligfeltene Sælemyr(B4),Sælensminde(BBB20)er
flomutsatte.

Byggehøyder
Byggeområdene
i planener i all hovedsakomfattet av byfortettingssonei KPA2018,eller
sentrumsformålS6Fyllingsdalen.Her er det sagtat byggehøydeskaltilpassesstedetslokale
særpreg,ivaretagodekvaliteter og tilliggendebyrom og viktige siktlinjer.Det skaltas hensyntil
lokalklimatiskeforhold, fjernvirkning,og behovfor variasjon.For byfortettingssonestår det
ogsåat vurderingav byggehøydeskalskje med bakgrunni stedsanalyse.
Med unntak av felt BS1og BS2,er det forutsatt at byggehøyderavklaresi kommende
detaljreguleringer,med tilhørendestedsanalyser.

Gradav utnytting
For byfortettingssonerstår det i KPAat grad av utnytting skalgis ut fra krav til byromsstruktur,
byggehøydeog uteareal.For boligområderder det foreslåsfortetting er det satt veiledende
BRAi bestemmelsene.Bestemmelsenesikrer at endeligBRAfastsettesi detaljreguleringpå
bakgrunnav detaljert stedsanalyse.Viderestår det at der BRAikke framgårav
områdereguleringenskalden fastsettesi detaljreguleringsplanpå bakgrunnav detaljert
stedsanalyse.
Med unntak av felt BS1og BS2,er det forutsatt at utnyttelsesgradavklaresi kommende
detaljreguleringer.
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Byggegrenser,
byggehøyderog utnyttelsesgradfor detaljreguleringBS1og BS2

Figur5-16;utsnitt fra plankartet som viserutnyttelse,byggegrenserog byggehøyderfor felt BS1og BS2.

Plassering,byggegrenserog byggehøyder
Plankartetregulererfotavtrykk på gateplan(vertikalnivå2), og det er dette som visesfor felt
BS1og BS2.I felt BS1åpnesdet for påbyggpå eksisterendesenter.Dissepåbyggenekragerut
over underliggendearkaderpå bakkeplan,og understøttesav søylepunktpå gateplanet.
Påbyggog søylerligger såledesdelvisutenfor formål BS1,men tillates innenfor
bestemmelsesområdene
#30 og #31.
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Det er i planforslaget vist 8 bygg på eksisterende senter. Bygg A1, A2, A3 og bygg B ligger langs
vestfasaden. Bygg C er hjørnebygget i sørvest. Bygg D og bygg E ligger langs sørfasaden, mens
bygg F er et innfillbygg i nord. Byggegrenser viser hvor de ulike byggene er tenkt plassert, men
med noe slingringsmonn for justeringer i neste fase. Det er også satt byggehøyde for de ulike
påbyggene innenfor byggegrensene. Øvrige byggehøyder i BS1 er høyder på planlagte uterom
og takflater. BS2 er eksisterende bygg. Her er det ikke planlagt påbygg eller endringer i
utnyttelse og byggehøyde.
Tabell 4: Byggehøyder og antall etasjer for nye bygg i BS1 (jf. Figur 5-14):

Nybygg

Maks byggehøyde (K+)

Antall etasjer over terreng/ bakkeplan

A1
A2
A3
B
C
D
E
F

75,5
72,0
69,0
83,0
92,5
67,0
83,0
73,0

9
8
7
11
14
6
11
6

Figur 5-17; Snitt 01 er tatt i vest og viser eksisterende og ny bebyggelse, bygg C, B og A. Ny situasjon er
vist med rosa farge, og eksisterende situasjon med grått.
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Figur 5-18; Snitt 04 er tatt i nordvest, gjennom byrommet mellom kulturhuset og Oasen (ved bygg A2).
Det er lagt inn et tenkt volum for å representere kulturhuset.

Grad av utnytting
Ved ny regulering er det planlagt en utvidelse av området med ulike funksjoner. I hovedsak
består utvidelsen av ny handel, kontor og bolig. I tillegg er det i reguleringsplanen åpnet opp
for flere funksjoner som blant annet kultur, service, trening/aktivitet osv. I arealregnskapet er
slike funksjoner som service, tjenesteyting, aktiviteter og annen publikumsrettet virksomhet.
Tabellene under gir en oversikt over bruksarealet innenfor feltene BS1 og BS2.
Det planlegges etablert ca. 32500 m² bolig i BS1 og BS3. Av dette ligger om lag 20350 m² i felt
BS1. Det gis rom for utvidelse av kontor med ca. 12400 m²og utvidelse av handel med ca. 4200
m². Tallene gjelder samlet for hele Oasen, felt BS1, BS2 og BS3.
Tabell 5: Grad av utnytting i felt BS1.

Grad av utnytting
Eks BRA (m²)
Kjøpesenter
22100
Annet sentrumsformål
23150
Parkering og varemottak
19600
Areal under bakken som ikke inngår i 24300
beregning av utnyttelsesgrad %BRA
(areal med himlingsnivå under k+43)
Totalt BRA inkl. areal under bakken
64750
BS1 over bakken
* Av dette kan inntil 20350 m2 være boligformål.
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3800
32750*
10250
7450

Sum BRA (m²)
25900
55900
29850
31750

46750

111500
79750
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Tabell 6: Grad av utnytting i felt BS2.

Grad av utnytting
Kjøpesenter
Annet sentrumsformål
Parkering og varemottak
Areal under bakken som ikke inngår i
beregning av utnyttelsesgrad %BRA
(areal med himlingsnivå under k+43)
Totalt BRA inkl. areal under bakken
BS2 over bakken

Eks BRA (m²)
15900

Tabell 7: Maksimalt tillatt utnytting for feltene BS1 og BS2.
BS1
Feltstørrelse
17800 m²
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA)
80.000 m²
Tillatt grad av utnytting
450 %

Ny BRA (m²)

Sum BRA (m²)
15900
0
0
0

15900
15900

BS2
7700 m²
16.000 m²
208 %

5.7. Boligmiljø og bokvalitet
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg ivaretar at det skal tilrettelegges for
familieboliger. I samsvar med kommuneplanens arealdel (KPA) kan maksimum 20 % av
boenhetene kan ha bruksareal under 50 m², og minimum 20 % av boenhetene skal ha
bruksareal over 80 m² (med unntak av sentrumsformål). Planforslaget følger videre opp
kommuneplanens bestemmelser om minstestørrelse, og setter krav til at nye boenheter ikke
skal være mindre enn 35 kvm per boenhet. Planforslagets bestemmelser sikrer også at det ved
nybygging av boliger skal det tilrettelegges for alle aldersgrupper og beboersammensetninger.
Bestemmelsene sikrer at boliger i sentrumsbebyggelsen (felt BS1-BS9) skal ha inngang fra
gateplan/bakkeplan.
Planforslagets bestemmelser til Oasens felt BS1 og BS2 sikrer videre at bygninger, anlegg, lek
og uteoppholdsarealer skal ha høy arkitektonisk kvalitet, både med hensyn til form, løsninger
og materialer. Videre sikrer bestemmelsene at formingsveilederen skal være førende for
utviklingen av Oasens felt BS1 og BS2. Formingsveilederen sier følgende om boligmiljø/
bokvalitet
 At det skal være private kantsoner til boliger for å skjerme det private liv.
 For leilighetsinnganger - Inntrukne og mer intime inngangspartier til boliger i
menneskelig skala.
I tillegg kommer utearealene som er del av boligmiljøet og bokvalitetene, jf. kap. 5.10.
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Bylivog byfasader
Det leggestil rette for aktive fasaderpå gateplanog publikumsrettetvirksomhetmot sentrale
gater og byrom. Fasadeneåpnesmot viktige gater og byrom for å gi aktivitet og liv, samt koble
de utvendigebyrommenemed senteretpå en god måte.
Utdragfra krav i bestemmelsene:
Virksomheteneskalha inngangdirekte fra gaten.
Sentrumsbebyggelsen
og publikumsrettetvirksomhetskalha hovedfasademot, og
henvendesegtil veg/gate/torg.
Handelsvirksomhettilpassesbystrukturenog ha åpnefasadermot sentralegater og
byrom.
For felt BS1og kombinert bebyggelseog anleggsformål(felt K/T1-K/T,B/F1-B/F2)
stiller bestemmelsenekrav til glassi fasadenesom skalviseaktiviteten som skjer på
innsiden

Figur5-19 Illustrasjonsom viservestfasadentil Oasenfelt BS1.MAD arkitekter.

For Oasensfelt BS1og BS2trekkesfasaderi hver byggned til bakkeplan.Søylertil arkadeneblir
slik en del av boligfasaden.Bestemmelsenesikrerogsåmaksimalfasadelengdepå byggi felt
BS1og BS2.Dener fra ca. 17- 65 meter.Med en slik struktur får Oasenet mer variert uttrykk
enn det langeog rette fasadergir.Det tilretteleggesfor forskjelligopplevelselangsOasenmed
ulike kvaliteter.Ulikemøbleringsfunksjoneraktivisererbygulvet.
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Figur 5-20 Illustrasjon som viser Oasens fasade mot sør, sett mot øst. MAD arkitekter.

Det skal etableres to innvendig gangpassasjer i Oasen; en nord- sør som forbinder
bybanestoppet til inngang i nord, og en vest- øst som forbinder inngang vest med nord- sør
passajen og inngang øst (fra BS3 gjennom BS2 og BS1 til torg o_ST1 i vest. Passasjene skal ha
aktive fasader og det skal være direkte innganger til all handel og virksomhet langs passasjen.
Passasjen i nord/sør-aksen får overdekkede glasspartier som gjør passasjen åpen og lys.

Figur 5-21 Illustrasjon av planlagt Oasen passasje mot sør. Illustrasjon av MAD arkitekter.
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5.8. Byromog torg
Byromsstruktur
De offentligebyrommenehar en viktig rolle i bydelen.De skalskapegode
forutsetningerfor liv og aktivitet, bidra til en stedligidentitet, god orientering,tilgjengeligfor
alle, ha godekvaliteter (bådefunksjonelleog estetiske)og værenytenkendeog innovative.
Eksisterendebytrær / gatetrærskalbevares,og skalerstattesved skadeeller felling. Ved
detaljreguleringskaldet settesav tilstrekkeligarealtil trær, i rekker,gruppereller enkeltvis.
Fyllingsdalentorgo_ST1
Områdetvest for Oasen;mellom Oasen,kulturhusetog kollektivterminalregulerestil offentlig
torg og blir det sentraletorget og utendørsmøteplasseni Fyllingsdalen.
Torgetskalværeoffentlig og framståsom en allmenning.Torgeter stort og bør inndelesi ulike
soner,bl.a. gi rom for gangtrafikk,sykkelog sosialemøteplasser.Enav funksjonenetil torget er
som ferdselsarealmellom bybaneholdeplassen,
kollektivterminalen,kjøpesenteretog
kulturhuset.Det skalogsåværeet sammenhengende
byrom med godegangforbindelsermot
tilgrensendeområder.Torgo_ST1kopler segpå gang-og sykkelanleggi vest,gatetunnord,
innvendiggangpassasje
vest-øst i Oasenoggangareali sørøstsomigjen kopler segpå gang-og
sykkelvegsystem
i planområdet.Dette gir god forbindelsetil den omkringliggende
boligbebyggelsen
og langsmedvegsystem.
Enannenfunksjoner aktivitet og allmennbruk. Inndelingi sonerog møbleringvil skapeulike
rom for aktivitet, bl.a. uteserveringlangssørfasadentil Oasenkjøpesenter.Det skalogså
etableresparkeringsplasser
for sykkelpå torget i tilknytning til holdeplassfor bybanen.
Enstor trapp med sitteplasserleder fra torget og opp til bybanestoppet.Torampersikrer
universelltilgangtil bybanestoppet.Bybaneholdeplass
knyttestil torget ved å integrere
ventearealeti byrommet. Det skalopparbeidestrerekkelangsbybanestoppet/bybanetraseen.
Formingsveilederen
sier at det må plantestrær mellom kulturhusetog Oasen.
Torgo_ST2
Områdetøst for Oasen;mellom Oasenfelt BS3og Sælemyrborettslagfelt B4 foreslåsregulert
til torg. Torgetskalværeoffentlig og skaletableresi forbindelsemed utbyggingavfelt BS3
Oasenøst. Løsninger,størrelseog utforming skalframgåav detaljreguleringsplanfor BS3.
o_ST3lokk /gangbro over Hjalmar Brantingsvei
Bestemmelseneåpner for at det innenfor o_ST3kan etablereslokk eller gangbroersom knytter
utbyggingeni felt BS9sammenmed bybaneholdeplass
og torg o_ST1.Løsningfor lokket skal
inngåi detaljreguleringsplanfor BS9.
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Gatetun o_SGT1
Areal nord for Oasens og kulturhuset reguleres til offentlig gatetun o_SGT1 som del av adkomst
til og rundt Oasen for alle trafikantgrupper. Her vil varelevering fra nord også avvikles.
Gatetun o_SGT2
Det reguleres et areal mellom BS5 og BS6 til offentlig gatetun o_SGT2 som forbinder gatetun
o_SG1 i sør med gangveg SGG20 og videre til gangforbindelse i bestemmelsesområde #11
Gangveg/gangareal/gågate (SGG)
Gangareal SGG04 er adkomstområde mellom Oasen senter og gangveisystem i nord. Det skal
etableres møblering for opphold og beplantning av området. Utforming av området skal innby
til aktivitet og være åpent for allmenheten.

Figur 5-22 Illustrasjon fra gatetun o_SGT1 mot gangpassasjer mot sør. Illustrasjon av MAD arkitekter.

o_SGG06 er trappeforbindelse mellom torg o_ST1 ved bybaneholdeplassen og o_SF22 fortau
langs Hjalmar Brantings vei.
Formingsveilederen viser et byrom på taket til Oasen som skal være tilgjengelig for
allmennheten. Se figur under. Allmennhetens tilgang til takhagen er sikret i bestemmelsenes §
4.1.7.2 «Uteoppholdsareal».
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Figur5-23 Illustrasjonentil venstreviser uterom på tak («uterom 1») i høyrebilledkant. Illustrasjonentil
høyrevisertrapp fra torg o_ST1(«uterom 1»). MAD arkitekter.

5.9. Grønnstrukturog friluftsliv
Naturområder
Områdetrundt Lynghaugtjørnaregulerestil naturområdeo_GN1.Bestemmelsenesikrer at det
ikke tillates nye inngrep.Eksisterendevegetasjonskalivaretasog eksisterendestier tillates
opprettholdt og vedlikeholdtfor å kanalisereferdseleni området.
Hele naturområdetliggeri hensynssonenH320_1flomfare og østligedeler liggeri vestlige
deler av bestemmelsessone
#25 bekkeåpning.

Parker
Grøntområdersom har en parkmessigopparbeidelse,er regulert med parkformål.Det er
regulert seksfelt med parkformålinnenfor planområdet.I hovedsaker dette eksisterende
parker.
Parko_GP1er sentraleog sørligedeler av Lynhaugparken.
Arealenesom ligger lavt og i
tilknytning til Lynghaugtjørnainngåri hensynssoneflom H320_1.Vestligedeler inngårogsåi
bestemmelsesområde
#20 og et areali øst inngåri bestemmelsesområde
#25 beggesom
tilretteleggerfor bekkeåpning.
Parko_GP2er parkområdetsør og øst for Fyllingsdalenkirke. SelveFyllingsdalenkirke med
eiendomblir regulert til forsamlingslokalefor religionsutøvelse.
o_GP3er parkområdetrundt Orrtuvatnet.Påsamtligedeler av området liggerhensynssone
H320Flomfare.Det liggerogsåbestemmelsesområder
på feltetsom leggertil rette for ny
gangforbindelse(bestemmelsessone
#12) fra HjalmarBrantingsvei fram til turveg langs
østsidenav Orrtuvatnet.Det er ogsålagt inn to bestemmelsesområder
(#22,#23 og #24)som
muliggjørbekkeåpningav Sælenvassdraget.
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Parko_GP4og o_GP5er park og våtmarksområdesør for Nebbestølenbarnehage.
Bestemmelsenesikrerat områdeneavsatttil park skalopparbeidesog tilretteleggessom
våtmarkspark.Arealsom liggerlavt og i tilknytting til bekk og inngåri hensynssoneflom. I
feltet inngårogsåbestemmelsessone
#20 som muliggjørbekkeåpningLøvåsbekken.
Søri
parkenreguleresdet to midlertidig bygge-og anleggsområder(bestemmelsesområder
#51 og
#52).
Parko_GP6er områdelangsFyllingsdalveien/Krokatjønnveiender deler av Løvåsbekken
er
gjenåpnet.

Friområdeog turveg
Grøntområderuten parkmessigopparbeiding,der eksisterendevegetasjonskalivaretas,er
regulert til friområder.Det er seksfriområder innenfor planområdet.De fleste er eksisterende
friområder avsatti KPA2018,men ett er nytt: friområdet sør for Smibergetborettslago_GF5.
Her viserplanforslagetogsåen ny turveg GTvest for friområdet som knytter fortau langsTure
Nermansvei til interne vegeri Smibergetborettslag.
FriluftsområdetSkulehaugen(ved Sælenoppveksttun)går ogsåinn et friområde o_GF4og
GF3.Sørligedeler inngåri friområde jamfør grønnstrukturi KPA2018.Et mindre areali nord
blir regulert til annenveggrunngrøntareal.
GF2er videreføringfra KPA2018.GF1og GF3er vesentligmindre friområder enn i KPApga.
utvidelseav skoleområdettil Løvåsskole.Dette er i samsvarmed eksisterendesituasjonsom
viser nye utearealer.
o_GF6ivaretareksisterendevegetasjonsom fungerersom buffer mellom Nebbestølenog
boligområdeti BBB14

Vannog bekker
Orrtuvatnet,Lynghaugtjørnaog bekkene;Løvåsbekken,
Sælebekkens
bekkeløpog bekk langs
gangveivest for Minken borettslagregulerestil kombinert naturområde/friluftsområdei sjø og
vassdragmed tilhørendestrandsone.Bestemmelsesområde
#20-28er arealeravsatttil
gjenåpningav vassdrag.Dissefølgeri hovedsakSælenvassdraget.
Sefigur under.
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Figur5-24Utsnitt av temakart bestemmelsesområder.
Blåskravurviserbekkeåpninger.

5.10. Uteoppholdsareal
Eksisterendeboligområderhar etablerte uteoppholdsarealpå lekeplasser,balkongerog private
hager.Vedfortetting og nybyggingmå kravenetil uteoppholdsareali KPA2018 §14 ivaretas.

Privatog fellesuteoppholdsarealfor BS1og BS2Oasen
Tekstmed beskrivelseav planlagtfellesog privat uteoppholdsarealer hentet fra grunnlagtil
planbeskrivelsefra Cowi/ Mad arkitekter.
For felt BS1er det lagt opp til felles uteoppholdsarealfor beboernepå takhagerpå
eksisterendebebyggelse.Det er lagt vekt på god tilgangtil tryggeog attraktive
lekeplasser/uteoppholdsarealer,
samt samlingstederi næringsområdet.Tilkomstfra alle
boliger blir lagt opp med heis og alle tilhørendeuteoppholdsarealer i tilknytning til området.
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For beregning av uteoppholdsareal er bestemmelser til KPA 2018 §14.3.2 for sentrumskjerne
S6 lagt til grunn. Kravet er at det skal etableres minimum 25m² uteoppholdsareal per boenhet.
Maks 50% av arealet kan legges på tak/ altan. Offentlig tilgjengelig areal på bakkeplan kan
regnes som uteoppholdsareal for boliger i planområdet. Takhagene vil kunne inngå i uteareal
på bakkeplan forutsatt at det opparbeides gode gangforbindelser til bakkeplan i henhold til
planforslaget.
Tabell 8: Krav til uteoppholdsareal for felt BS1 og BS3 iht. KPA

Felt

Antall
arealkrav per
Samlet krav
Maks 50% kan legges på tak/
boenheter boenhet
altan
BS1
220
25 m²
5500 m²
2750 m²
BS3
130
25 m²
3250 m²
1625 m²
Samlet
350*
25 m²
8750 m²
4375 m²
* Antall boenheter for området er beregnet ut fra en boligstørrelse som gir ca. 350 boliger
(samlet for BS1 – BS3). For felt BS1 er det beregnet om lag 220 boenheter.
Figuren under viser planlagte felles utearealer i BS1.

Figur 5-25: Planlagte felles uteareal i felt BS1.

Det er beregnet om lag 6584m² uteoppholdsareal i felt BS1, og arealkravet i KPA er således
innfridd.
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I tillegg til arealkravene må kvalitetskravene i KPA oppfylles. Blant annet skal halvparten av
arealet på bakkeplan være skjermet for vind, og ha sol minst 4 timer ved vårjevndøgn.
Uteoppholdsarealet er løst ved en kombinasjon av takhager og bruk av offentlig tilgjengelig
areal på bakkeplan. Takhagene på Oasen er definert på følgende måte, og med arealstørrelse
som vist i tabellen under.
Tabell 9: Arealstørrelser for takhager/ uterom på Oasen senter.

Uteareal
BS1
BS2

Uterom 1 (m²)
3190
0

Uterom 2 (m²)
3397
0

Totalt uteareal (m²)
6587
0

Illustrasjonene under viser solbelyst uteareal ved vårjevndøgn på BS1, BS3 og offentlige torg. I
henhold til sol- skyggeanalysen er uteareal i BS1 som er solbelyst i 4 timer eller mer på ca.
4.916m². Uteareal i BS1 som er solbelyst i 4 timer eller mer og har støynivå under 55dBer på
ca. 4.513 m²

Figur 5-26; sol og skyggeillustrasjon (Mad arkitekter/ Cowi).
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Figur 5-27; illustrasjon som viser solbelyst areal med tilfredsstillende støynivå.
Tabell 10: Krav til uteareal i felt BS1.

Krav til uteareal BS1 (220 boenheter)
Planlagt uteareal i felt BS1
Solbelyst uteareal 4t ved vårjevndøgn
Uteareal i BS1 med støynivå under 55dB og sol 4t ved vårjevndøgn

5500 m²
6587 m²
4916 m²
4513 m²

Illustrasjonen under viser planlagt adkomst til utearealer i BS1 og boliger i form av en ved trapp
fra torget o_ST1. Perspektivet er fra torget og med synsretning mot øst og uteareal på takhage.

Figur 5-28; utsnitt fra illustrasjon, trapp til uterom i vest med adkomst fra offentlig torg.
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I tillegg åpner planforslaget opp for private balkonger for boliger. Mot offentlig torg og
gangareal vil det kun tillates for inntrukne balkonger mens balkonger mot takhager tillates med
utkraging mellom 3-5m fra fasade avhengig av plassering, jf. illustrasjon under.

Utforming av uteområder
Uteområdene som vil bli liggende på tak er som tidligere nevnt inndelt i ulike uterom.
Uterommene vil bli anlagt over eksisterende senter og vil måtte ta hensyn til eksisterende
bæreevne på taket. På enkelte partier / området på taket vil en i de tilfeller en ikke har
tilstrekkelig bæreevne måtte vurdere løsninger for å få etablert tilstrekkelig bæreevne for å
sikre tyngden av terrenget over. Måter dette kan utføres på er beskrevet nærmere i
formingsveilederen. Det er i planforslaget vurdert ulike typer jordoverdekning for å oppnå den
variasjonen av uterommene som en ønsker. Variasjon av uterommene kan gjøres på flere
måter. Planforslaget har laget et forslag til minimums krav på ulike type "terreng". Kravene er
differensiert i ulike type grønne innslag i hovedsak på type vegetasjon som har behov for ulike
jordlag. Variasjon på materialer på overflater og hvordan flatene utformes (geometrisk) vil
kunne informere om bruksområde og funksjon. Grønne områder kan bestå av lekeplasser med
grønne gummimatter mm. Det er i planprosessen jobbet med noen forslag som f.eks. grunne
vannspeil som fylles ved nedbør og samtidig som de skaper variasjon i området så fordøyer de
også nedbøren. Åpne vannveier kan være en del av et anlegg for lek i regnvær, som kan
utformes med å føre regnvannet igjennom bebyggelsen el.
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For ytterligere beskrivelse av utforming av uteareal vises det til vedlagte Formingsveileder for
Oasen. Under er forslag til størrelser på de ulike terrengtypene beskrevet.
Tabell 11: Forslag til terrengtyper, jorddybde og minimumskrav til størrelse.

Terrengtype
Jorddybde (cm)
Minimumskrav *
Overflate med gress/ sedum, 20
25%
små vannspeil e.l.
Stauder eller lave busker
40-60
8%
Små busker og små trær –
50-70
5%
syringer og små trær, barlind
e.l.
Små trær i plantekasser
60-100
3 plantefelt på 20m²
plassert i forhold til
eksisterende
bærekonstruksjoner
* Andelen av de ulike terrengtypene skal beregnes ut fra totalt uteromsareal innenfor feltet.

5.11. Kulturminner og kulturmiljø
Følgende kulturminner og kulturmiljø er sikret med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø:









Kårbygningen Nebbevegen 3 (H570_1)
Nebbestølen borettslag og Minken borettslag (H570_2)
Fyllingsdalen kirke med klokketårn (H570_3)
Nedre Krohnegården 10 (H570_4)
Fyllingsdalens ungdomshus, Hjalmar Brantings vei 14 (H570_5)
Sælen leir (H570_6 og H570_7)
Gjenværende rester etter tunet til Bolstad gård/ Torgny Segerstedts vei 29-33 (H570_8)
Smiberget borettslag A (H570_9)

Bestemmelsene § 26.2 sikrer at søknadspliktige tiltak i hensynssoner H570 skal sendes
Byantikvaren for uttale før det fattes vedtak.
Hver hensynssone har egne bestemmelser knyttet til seg. Generelt sikrer bestemmelsene til
hensynssonene at eksisterende uttrykk skal bevares innenfor hensynssonene ved vedlikehold/
utbedringer/ endringer.
Løvås skole er satt av til undervisningsformål i planen. Bygget har kulturhistoriske verdier, og er
sårbart for endring. Skolebruksplanen har signalisert behov for oppgradering av
bygningsmassen.
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Veifar som er satt av i kommuneplanens arealdel 2018 med hensynssone bevaring kulturmiljø
innenfor planområdet er allerede i stor grad ombygd til hovedveg og følger Fyllingdalsveien i
nord, Folke Bernadottes vei og videre Hjalmar Brantings vei i sør. Siden veifaret er nedbygd er
hensynsonen ikke videreført i denne planen – da dette først og fremst er historisk informasjon.
Planforslaget viderefører eksisterende hovedvei og foreslår å utvikle denne videre slik at dette
blir et transporttilbud for alle trafikantgrupper.
Det historiske veifaret som følger Nedre Krohnegården har ikke hensynssone i
kommuneplanen. Dette videreføres som gang- og sykkelveg med noe breddeutvidelse i
planforslaget. Deler av dette veifaret er i dag bygd ned av Oasen kjøpesenter og vegareal vest
for Oasen.
Videre er det i planområdet store kulturhistoriske verdier knyttet til jordbrukslandskap og
etterkrigstidens byvekst, der Fyllingsdalen er et eksempel på «satelittby». For borettslagene i
felt BBB01-BBB22 er det satt krav om at de kulturhistoriske verdiene knyttet til utforming,
bygningstypologi, landskap og uteareal skal ivaretas ved nye tiltak, og ved endringer/påbygg
skal man bygge videre på prinsippene i dagens bygningsmasse og struktur. Ny bygningstypologi
kan vurderes. Det er også satt krav om hensyn til høyder og siktlinjer.

5.12. Miljøtiltak
I felles bestemmelser §2.10.3 er det åpnet for at kommunen kan kreve at det utarbeides et
miljøoppfølgingsprogram (MOP) som skal ivareta at tiltak og virksomhet i planområdet ikke
overskrider vedtatte grenser for støy, forurensing, luftkvalitet mm.
For Oasen felt BS1-3 er det stilt krav om miljøoppfølgingsplan ved søknad om rammetillatelse
og igangsettingstillatelse. Tiltakshaver Citycon ser for seg følgende aktuelle oppfølgingstema:
 Forurensning i jord og vann og utslipp til vann og grunn i anleggsfase:
o Anleggsvirksomheten skal drives uten skadelig avrenning av forurensende
stoffer til vann og grunn. Håndtering av farlige stoffer, løsemidler, olje og
lignende skal foregå på en forsvarlig måte for å hindre søl og spill. Dette gjelder
også for lekkasjer fra anleggsmaskiner.
 Flom. Overvann tar nye veier på grunn av høy intensitet på nedbør, undergraver
bygninger og skaper flom, med fare for skade på materielle verdier:
o Prosjekteringen skal ivareta at det ikke etableres hinder for dagens flomveier.
 Vind. Sterk vind kan påvirke lokalklima i området:
o Videre prosjekteringen skal vurdere eventuelle tiltak for å skape et godt
lokalklima på utomhusarealer på Oasen senter.
 Støy:
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o

Støyfra anleggsvirksomheten
skalovervåkes,forebyggesog tilstrebes
redusert.
o Anleggsstøyen
skalikke overskridestøykravenedefinert i
forurensningsforskriftenog i T-1442.
Visuellehensyn:
o Byggeplassog riggområderskalfremståsom ryddigeog væreminst mulig
sjenerendefor omgivelsene.
Avfallshåndteringog evt. materialgjenvinning(bådeanleggsfasenog driftsfasen):
o Avfall,drivstoff og kjemikalierskallagresog håndteresforsvarligog i samsvar
med gjeldendeforskrifter,og uten fare for forurensning.
o Det skalsorterespå ulike fraksjoner.

5.13. Samferdselog trafikkareal
Det er ikke utarbeidet trafikkanalysefor planforslaget.Pågåendebyggingav bybaneog
kollektivterminal,planer om påbyggingpå Oasensenter og annet planarbeidog utbyggingi
Fyllingsdalenvil påvirkeden framtidige trafikksituasjoneni området.I planprogrammeter det
fastsattat trafikkvekstsom følgeav fortetting skaltas med kollektiv,sykkelog gange,og ikke
med bil. Oasenskalværeet knutepunkt for kollektiv,gang-og sykkeltrafikk.
I planforslagethar det særligvært fokuspå å leggetil rette for et sammenhengende
og
helhetlig systemfor sykkelog gangei tilknytning til eksisterendeveier og gater.Det leggesopp
til at sykkeltrafikki og gjennomFyllingsdalenvil beståav sykkelvegmed fortau og blandet
trafikk. Det er regulert sykkelanleggog fortau langshele ringveisystemetrundt planområdet
(FolkeBernadottesvei, DagHammarskjöldsvei, TorgnySegerstedtsvei og HjalmarBrantings
vei).

Hovedsystemfor vei og gang-og sykkeltrafikk
Planforslagetregulerereksisterendehovedvegnett,men det leggesi tillegg til rette for
etableringav sykkelanleggmedfortau langsveinettet, for å skapegodeog tryggegang-og
sykkelforbindelsergjennomplanområdet.Løsningeneer basert på Statensvegvesenshåndbok
N100,2019.
Planforslagetleggertil rette for at:
- Veierreguleresmed eksisterendebredder.HjalmarBrantingsvei reguleresi henholdtil
regulert og prosjektertvei i andre planer
- Det kan etableressykkelanleggog fortau langshovedveinettet
- Vegsystemetrundt Oasenskalframståsom gater,med beplantning(trær)
- Ny parkeringskalliggei byggeller i anleggunder bakken(parkeringskjellereunder
Oasen)
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Oasen skal være knutepunkt for kollektiv, gange og sykkeltrafikk og ha gode koblinger
rundt og gjennom senteret.
Utbyggingsmønsteret reduserer transportbehovet, ved tilrettelegging av boliger i
sentrum av Fyllingsdalen

Figuren under viser regulerte bredder sykkelanlegg, fortau og annen veggrunn i Dag
Hammarskjölds vei. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende vegbredder og planen viser
sykkelveg med fortau på innsiden av dagens veg. Der det er naturlig og det ikke gir for store
konsekvenser, er det lagt til fortau langs utsiden av vegen. Eksisterende veibredde for Dag
Hammarskjölds vei er om lag 6,5 m, men vil variere noe langs strekningen.
Bredde for sykkelanlegg, fortau og annen veggrunn er det samme langs Torgny Segerstedts vei
og Folke Bernadottes vei. Mesteparten av Folke Bernadottes vei inngår ikke i planområdet slik
at her er det kun sykkelanlegg med fortau som reguleres. Sykkelanlegg med fortau er vist med
anbefalt løsning fra håndbok der de er inntrukket i adkomstene til borettslagene. Det er også
foreslått å redusere avkjørsler ved å samle/stenge noen av dem.

Figur 5-29; Regulerte bredder for sykkelanlegg og fortau.

Veianleggene er ikke prosjektert, og det er således ikke gjort konkrete vurderingen som ligger
til grunn for plankartet. Det er avsatt et bredt felt med annen veggrunn grøntareal, som skal ta
høyde for at arealbehovet ikke er endelig avklart Bredden på selve feltet annen veggrunn vil
variere, men det er målt 15 meter fra senterlinje vei, og areal utenfor fortau er regulert til
annen veggrunn grøntareal. Overskytende areal tilbakeføres til eiendommene når
arealbehovet er avklart.
Når det gjelder Hjalmar Brantings vei reguleres løsningene fra bybanen (reguleringsplan og
byggetegninger) og reguleringsplan for Fv. 540 Fyllingsdalsveien, Kollektivfelt og sykkelveg
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m.m. Anlegget sør for Oasen er under utbygging, og Hjalmar Brantings vei vest for Oasen er
ferdig bygget.

Figur 5-30; Hjalmar Brantings vei, sett fra ny gangbro over veien. Synsretning mot bybanetunnel øst for
Oasen.

Figur 5-31; Hjalmar Brantings vei sør for bybanestoppet på Oasen. Synsretning mot vest. Fyllingsdalen
stadion ligger til venstre i bilder.
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Figur5-32;Normalprofilfor HjalmarBrantingsvei, vest for Oasen.

Gang-og sykkelveier,gangveier,gangforbindelserog turveier
I planforslagetleggesdet til rette for følgende:
- Sykkelanleggogfortau langshovedvei(omtalt i 5.13.1)
- Godegangforbindelsertil og fra bybanen,kollektivterminalenog Oasenmed gang-og
sykkelforbindelser,
torg og gatetunmed gangveierog gang-sykkelveier
til
sentrumsområdet
- Sikringaveksisterendeog etableringavnye gangforbindelsergjennom
bestemmelsesområdene
#11- 15. Nord for Oasensikresen nykobling mellom gatetun
o_SGT1til turvei gjennomparkdrago_GP4.Videresikresen forbindelse
gjennomgrønnstrukturenfra Orrtuvatnet og opp til Oasen(#12)og koblingtil
Gartnermarka(#13).#14 er del av forbindelsefra Ørnahaugenned til Løvåstjernet,
som kobler segtil områdereguleringfor Spelhaugen,og #15 er nygangpassasje
gjennomOasensenter som binder sammenområdenenord og sør for sentere.
- Forbindelserover bybanetraséener videreført fra reguleringav bybanen,med
justeringerder det har vært nødvendig.Regulertgangbroer bygget.Ellersvil kryssing
av sporet skje i plan. Det reguleresogsået lokk i vertikalnivå3. Dette er en forlengelse
av lokket som er regulert i bybaneplanen.
- Reguleringavturveg helt sør i planområdet,mellom B3 og o_GF,som sikrer en
forbindelsemellom TureNermansvei og Smibergetborettslag.
- Forbindelseover ny skoletomto_BU3.Dennegangforbindelsensikresgjennom
bestemmelseneettersom det er uavklarthvor dennebør gå i framtiden.
- Det reguleresfor utbedringav fortau langso_SKV26til Ørnahaugenog fortau på
nordsidenav Nebbeveienfra FolkeBernadottesvei fram til boligområdeBBB15,som
ogsågir trafikksikkeradkomstinn til Lynghaugparken.
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Regulering av gatetun og torg rundt Oasen (o_ST1, o_ST2 og o_SGT1). På o_SGT1 og
o_SGT2 vil det være kjøring til og fra parkeringsanlegg under Oasen og bebyggelse i
BS5 og BS6, og varelevering på nordsiden av Oasen. Det sentrale bydelstorget o_ST1 er
i hovedsak forbeholdt gående og syklende
Regulering av veien Nedre Krohnegården til gang- og sykkelvei (o_SGS07), der det
tillates kjøring til og fra eiendommer som har tilkomst fra veien i dag.
Nye gangareal langs BS4 og nord for BS5 og BS6 (o_SGG20 og 21)
Eksisterende turveier i parkdrag opprettholdes, men reguleres ikke med eget formål
ettersom dette er eksisterende turveier

Figur 5-33; Utsnitt fra plankartet som viser regulert løsning for gang- og sykkeltrafikk fra Folke
Bernadottes vei og sørover langs kollektivterminalen.
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Figur5-34;Utsnitt fra plankart i vertikalnivå3 som viserregulert lokk o_ST300og endret systemfor
sykkelog gangtrafikki vest.

Adkomstog gangforbindelserOasen
Besøkendetil Fyllingsdalenssentervil kommefra ulike retninger.De kan ha ulike målpunkt som
de skaltil og derfor er det viktig at det er etablert logiskeog godegangforbindelsergjennom
området.Treviktige målpunkter bybanen,kollektivterminalenog torget. Illustrasjonenunder
viser viktige gang-og sykkelforbindelseri området Oasen.Rødog blå stiplete linjer er hoved
gang-og sykkelveier,mensoransjelinjer er gangveiersom leder til sentrumsområdetfra
omkringliggendeområder.
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Figur5-35;Figurenover visergang-og sykkelveisystemetrundt Oasensamt inngangertil senteret.
Illustrasjonenviserikke gangforbindelsergjennomOasensenter.

Vedferdsellangsdisselinjene vil en trolig ha en noe laverehastighetenn på hovedgang-og
sykkelsystemet.Vedkrysningspunktetfor Bybanen,som kun forekommersørøstfor Oasen,er
det med hensiktetablert en krapp retningsendringpå trafikkstrømmenfor å få ned hastigog
gjøre den syklende/gåendebevist på eventuelltrafikk i sporet. Trafikkover torgenevil bli mer
flytende, men trolig blir det en hovedstrømmellom bybanensitt stopp og bussterminalen.Det
leggestil rette for kommunikasjonog tilkomst til det øvrigegangsystemetsom er planlagtfor
Fyllingsdalen.
Den viktigstekoblingener gjennomsentereter nord-sørpassasjen(#15),som styrker
koblingenmellom områdenenord og sør for Oasen.

Parkering
Eksisterendeparkeringinnenfor etablerte boligområderopprettholdes,men ved ny utbygging
skalkravenei KPA2018skalleggestil grunn for beregningav parkeringsdekningi planområdet.
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Dette må avklares for de ulike byggeområdene i detaljregulering. Generelt skal det legges til
grunn fellesløsninger for parkering i planområdet. I bestemmelsene er det sikret at parkering
for sentrums- og næringsområder skal legges til felles anlegg under bakken eller under
bebyggelse. Det samme skal tilstrebes for boligområdene rundt. Det er også stilt krav om at
parkeringsanlegg ikke får fasader mot offentlige byrom.
Tabell 12; parkeringskrav i området, iht. KPA 2018.

Tabell for
parkeringsplasskrav
Beregningsgrunnlag
Bolig

100 m² BRA

Sykkel
Bil
Minimum Maksimum eller minimummaksimum
Alle
Sentrum Øvrige
(BS1byggeområder
BS9)
2,5
0,4 - 1
0,6 – 1,2

Forretning, handel,
1000 m² BRA
12
10
15
kjøpesenter og service
Kontor
1000 m² BRA
12
3
6
Restaurant/pub/cafe
1000 m² BRA
6
1
3
Hotell
10 gjesterom
4
2
5
Sykehjem
10 senger
1
2
3
Barnehage
10 barn
4*
0,5 - 2
1,5 – 2,5
Skoler
10 årsverk
30+2
0,5 - 2
1,5 – 2,5
Idrettsanlegg
10 personer
2
0,5
1
Forsamlingslokale
10 sitteplasser 2
1
3
*Deler av kravet skal sikre parkeringsareal for sykkelvogner, som skal kunne oppbevares under
tak.
Parkering i Oasen
Oasen har eksisterende parkeringsanlegg med innkjøring i sør fra Hjalmar Brantings vei,
i nord fra Folke Bernadottes vei og med innkjøring i øst fra Dag Hammarskjölds vei. Det er i dag
642 parkeringsplasser innenfor felt BS1 og BS2. Eksisterende parkering i BS1 og BS2 (SPA101105), samt nytt parkeringsareal under o_ST1 (SPA100), og eksisterende parkering i øst (SPA106)
detaljreguleres som del av områdereguleringen.
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Figur 5-36; Utsnitt fra plankart vn1 som viser areal for parkering og varelevering. SPA101-106 er
eksisterende parkeringsareal, SPA 100 er nytt parkeringsareal undertorget/ gågaten under torg o_ST1
og SPA105 er ny varelevering i sørvest.

Områdereguleringen har ikke regulert inn trapp/ gangvei på nordsiden av bybanen, som var
regulert inn i vertikalnivå 1 i bybaneplanen, i felt o_SGP_t. Dette feltet er nå tatt inn i SPA 104
SPA 104 og 103 er også justert slik at de omfatter dagens parkeringskjeller.

Figur 5-37; Utsnitt fra plankart for bybaneplanen.
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Parkeringsbestemmelsene er i samsvar med kravene i § 17 KPA2018, både for sykkel og bil.
Bestemmelsene sier at nye parkeringsplasser ikke kan etableres så lenge antall eksisterende
plasser overstiger krav til parkeringsdekning gitt i Tabell 12.
Bestemmelsene åpner for at det kan tillates sambruk med innfartsparkering så lenge det
samlete antallet parkeringsplasser ikke overstiger kravene til parkeringsdekning.
Tabell 13: Parkeringsplasser og areal i eksisterende parkeringskjellere i Oasen.

SPA103
86

Antall
eksisterende
plasser
Parkeringsareal 3600

SPA104
198

SPA102
28

SPA101
330

SUM
642 stk.

8475

700

8070

20845m²

Samlet krav til p-plasser i BS1 og BS2 vil avhenge av arealfordelingen mellom ulike arealformål.
Dette må avklares og spesifiseres ved søknad om tiltak.
Sykkelparkering i sentrumsområdet Oasen
Oasen ligger i direkte tilknytning til hovedrutenettet for sykkel gjennom Fyllingsdalen.
Sykkelparkering for de nye boligene i Oasen er planlagt i tilknytning til gang- og sykkelvegen,
med mulighet for lading. Utregning av krav til sykkelparkering i BS1 framgår av tabellen under.
Tabell 14: Krav til sykkelparkering i BS1.

Funksjon
Grad av utnytting (ny BRA)
Sykkel
Nye sykkelplasser
Kjøpesenter
3800
12/1000
46
Kontor
14750*
12/1000
177
Bolig
18000
25/1000
450
*Fordelingen av arealene mellom formålene kontor og bolig er noe fleksibel.
I henhold til KPA 2018 er det i boligområder krav til 2,5 sykkelplasser per 100 m² BRA bolig. Det
er i planforslaget gitt krav om at det skal minimum være mulig å etablere 18.000 m² boligareal
på Oasen senter. Dette gir et krav om at det minimum må være mulig å etablere 450
sykkelplasser (18.000 m² bolig x 25 sykkelplasser pr 1000 m²) til boliger. Kjøpesenter som
utvides med 3.800 m² gir et krav om 46 nye sykkelplasser, og kontor som utgjør differansen
mellom minimum bolig og maksimum kjøpesenter på 14.750 m² og gir et krav om 177
sykkelplasser.
Hvis det blir etablert et større antall m² med bolig vil kravet til antall sykkelplasser øke fordi
kravet til antall sykkelplasser er høyere pr m² for bolig enn for kontor.
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Bysykkel
Det er vedtattat bysykkelordningen
skalut i bydelene,i etableresi tilknytning til ulike
bydelssentere.

Kollektivog bussholdeplasser
Bussholdeplasser
er regulert som kantstopplangsvei, jf. beskrivelsei kapittel 5.13.1.
Bybaneog kollektivterminal
Mobilitetsanalysenviserat når en leggertil grunn nullvekstmåletder ingentingav vekstenskal
skje med bil så blir økningeni antall turer på de andre reisemidlenedramatisk.Antall
kollektivreiserøkerfra 8000 til 18-25 000 avhengigav scenariosom leggestil grunn (scenario
med 50%og 100%vekstinnenfor planområdet).
Planforslagettar inn/ regulererbybanemed stopp like sør for Oasenog regulererny
kollektivterminallike vest for Oasen.Bybanenmot Minde er estimert å ha klart flest daglige
reiser,opp mot 14 000. I tillegg er det busstil Bergensentrum gjennomLøvstakktunnelen.

Figur5-38;snitt som viser forholdet mellom Oasensør og holdeplassfor bybanen.Utarbeidetav Mad
arkitekter.

Vestlandfylkeskommunehar på sine nettsider følgendebeskrivelse:
«SamspilletmellomBybanenog bussskalgi kollektivsatsingeni Fyllingsdalenet stort løft og
størrefleksibilitet.Her skalpassasjerenelett kunnebevegesegmellomde to
kollektivalternativene.Dennyebussterminalenblir derfor byggetslik at den gir en åpenog
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enkelferd mellombussog bane,og en åpen tilgang fra terminal til butikkerog tjenestetilbud
på Oasenkjøpesenter.Kollektivterminalenblir universeltuformet og med infotavler og
sanntidsinfoom bussenesankomstog avgang.Det blir tak over venteområdeti samme
utforming likt som bybaneholdeplassene.
Det blir ogsåsatt opp sykkelbokseri sørendenav
kollektivterminalenslik at syklerkan låsesinn og er under tak».

Varelevering
Ettersomdet kun er BS1og BS2som detaljreguleresi planforslageter det kun beskrevet
vareleveringfor dissefeltene. Vareleveringtil øvrigeaktuelleformål må avklaresi
detaljregulering.Kulturhustomtener under regulering,og det er inntil videre planlagtat
vareleveringmå på nordsidenav bygget,med adkomstfra avkjøringved rundkjøringi Folke
Bernadottesvei. Utforming,dimensjonerm.m. må avklaresi den pågåendedetaljreguleringen
og prosjekteringenav anlegget.

Vareleveringog adkomstfor store kjøretøytil OasenBS1og BS2
Dagenslast- og logistikkområdei det sørvestligehjørnet er fjernet til fordel for torget. Ny
varetransportog lasteområdeer plassertunder bakkenmed adkomstfra HjalmarBrantingsvei.

Figur5-39;Figurenviser vareleveringtil BS1i sørvest.Eksisterendesituasjontil venstreog planlagt
situasjontil høyre.

Dagenslast- og logistikkområdei nord endresved etableringav nytt kontorbyggved sidenav
Trygbygget.Dennenye bygningengir mulighet for ny overdekketvareleveringunder bakken.
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Figur 5-40; planlagt varelevering BS1 i nord. Eksisterende situasjon til venstre og planlagt situasjon til
høyre.

5.14. Universell utforming
Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene for universell utforming (UU) skal legges til
grunn for utforming av bebyggelse og uteareal. Arealene skal utformes slik at de kan brukes på
like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig, og det skal tilrettelegges for en
oversiktlig og trafikksikker fremkommelighet for gående, der det er lett å orientere seg.
Kommende reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt må tilfredsstille kravene i gjeldende
teknisk forskrift.
For bybanen og kollektivterminalen er UU ivaretatt ved prosjekteringen av anleggene. For
kulturhuset og tilstøtende uteareal, vil det bli ivaretatt i pågående detaljregulering og
prosjektering.
For Oasen senter er følgende beskrevet i planbeskrivelsen fra forslagsstiller (Citycon):
«Universell utforming er ivaretatt på en fullstendig integrert måte. Det er ikke store
høydeforskjeller i torg og gangarealer rundt Oasen. Det tilrettelegges for generøse og lett
orienterte innganger som blir godt plassert og godt designet med tanke på tilgjengelighet for
alle.
Alle boliger har tilgang til parkering via trapper og heiser direkte fra boligetasjene. Alle boliger
vil få tilgang til inn- og utganger direkte fra gateplan. Senteret vil få store og gode fellesarealer.
Forbindelser mellom de ulike etasjene vil skje via heis som er plassert sentralt ved de ulike
inngangene.
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Området for Oasen er allerede bebygd. Tilkomstvei til Oasen i vest, Hjalmar Brantings vei ligger
på kote+ 43 og tilkomstvei til Oasen i øst, Dag Hammarskjölds vei ligger på kote+ 39.
Hovedinnganger kjøpesenteret samt parkeringsplasser og torg ligger på kote+ 43 og er lett
tilgjengelige fra omkringliggende gater og andre forbindelser. Dette gjelder både til fots, på
sykkel og med bil».

5.15. Overvannshåndtering og VA- rammeplan
Det er utarbeidet egen VA- rammeplan for delområde Oasen. Denne følger som vedlegg til
planforslaget.
Dagens hovedledningssystem har kapasitet til å levere vann til den økte befolkningsmengden,
gitt at ledningsnettet er i god stand og yter full kapasitet. Endringene som følger av Bybanens
utbygging, blir ivaretatt ved at eksisterende kapasitet opprettholdes eller utvides. Ved
etablering av nye boligprosjekter blir det behov for legging av nye ledninger, eller utskifting av
eksisterende ledninger. Endringer må opprettholde kapasitet og trykk.
Forsyning av slokkevann (brannvann) under en brannhendelse er den dimensjonerende
situasjonen for vannledningsnettet. Systemet dekker dagens krav til brannvann, men
konkluderer ikke med at systemet er best mulig egnet for operasjon i en brannsituasjon.
Kapasitet for uttak til brannvann iht. gjeldende krav må kontrolleres for nye bygninger.
Eventuelt må det etableres nye uttak for brannvann.
Forsyning av drikkevann til nye boligprosjekter kan hentes fra eksisterende hoved
vannledninger.
Nye avstikk kobles på nye eller eksisterende vannkummer. Nye kummer på eksisterende
hovedledninger med dimensjon lik eller større enn DN300 bør begrenses.
Dagens avløpsnett har tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for planlagt utbygging.
Avløpssystemet har potensial til økt kapasitet ved for eksempel separering. Alt spillvann fra ny
boligutvikling skal føres til eksisterende spillvannsanlegg i området. Kapasiteten til
eksisterende avløpsanlegg skal kontrolleres helt til kommunalt avløpssystem eller forbi dersom
det er nødvendig for å garantere at det ikke oppstår negativ påvirkning nedstrøms på
bygninger, anlegg eller ytre miljø.
Fortetting av arealer vil påvirke avrenningsmengde mot overvannsystemet. Andre faktorer som
klimaendring og ekstremhendelser kan forårsake kritiske situasjoner enkelte steder, med
økonomiske og materiale konsekvenser for berørte.
Økt avrenning som følge av økt andel tette flater skal håndteres lokalt på tomten og ikke føre
til økt avrenning til overvanns-, avløpssystemet eller vassdragene. Til hver ny plan om
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fortetting må det utarbeides en plan for lokal overvannsdisponering (LOD). LOD-tiltak skal
opprettholde eller forbedre dagens situasjon. Tiltakene skal gi resulterende avrenning mot OVanlegg eller naturlig vassdrag, inkludert påslag for fremtidige klima, lik eller mindre enn
dagens.
På grunn av at kortvarige hendelser ikke er relevant for vassdraget i Fyllingsdalen, må det ved
planlegging av de avbøtende tiltakene (fordrøyning, regnbed, blåtakk osv.) tas hensyn til
langvarige ekstremhendelser, dvs. tilsvarende som vassdragets konsentrasjonstid på 1-2 timer.
Nye OV-anlegg må utformes i tråd med tre trinns strategien for håndtering av overvann og
følge kommunens retningslinjer. Aktuelle tiltak kan bl.a. være blågrønne tak, regnbed eller
fordrøyning med infiltrasjon.
I reguleringsbestemmelsene §2.5 er det gitt bestemmelser til overvannshåndtering. Det er
blant annet sikret at overordnet VAO- rammeplan skal legges til grunn for VAO-rammeplaner
for framtidige detaljreguleringer og at overvannshåndtering skal følge prinsipper i KDP
overvann, samt at forurenset eller slamholdig overvann skal ikke tilføres nærliggende vassdrag
m.m. Det er også gitt bestemmelser om at flomberegning for 200-år flom inkl. klimapåslag skal
legges til grunn for videre detaljreguleringer i området.
Vannkvalitet og rensing av overvann
Hovedvassdraget i Fyllingsdalen skal tilrettelegges for rekreasjonsaktiviteter, friluftsliv, fiske og
biologisk mangfold i tråd med kommunale planer. Bergen kommune har utført og har på gang
noen miljøtiltak med hensyn til å forbedre dagens økologiske tilstand av hovedvassdraget.
Flere utredninger som Vassregion Hordaland problemkartegging i utvalgde vassførekomstar
(Rådgivende Biologer, 2020), Klassifisering av økologisk tilstand i vassforekomstar i Hordaland
(FAUN rapport 023-2014), og Sjøaurebekker i Bergen og omegn (LFI UniMiljø, 2011) –
klassifiserer mange deler av vassdraget i dårlig og svært dårlig miljøtilstand.
Oppsummering av miljøtilstand og liste av tiltak som er planlagt, på gang og utført for
Orrtuvatnet og Sælebekken/Sælenelva følger i rapporter fra Vann-nett i vedlegg 4.
Undersøkelser viser at det i vassdraget finnes forurensing fra avløpsnettet (diffus avrenning fra
spillvannslekkasje) og organiske miljøgifter - HBC (diffus avrenning fra en jordbrukskilde).
Selv om det er rapportert at noen tiltak har startet viser de siste undersøkelsene ikke en bedre
situasjon. Selv om det i Lynghaugtjørna er påvist koliforme bakterie konsentrasjoner nok til å
være i dårlig tilstand, er Orrtuvatnet stedet med mest problemer, og hvor innsats bør fokuseres
først. Se Figur 5-41.
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Figur 5-41. Resultat fra målingene av koliforme bakterier og E. coli utført i Sælenvassdraget. Pkt. Sæl3 er
innløp til Orrtuvatnet, og Sæl5 er utløp fra Lyghaugtjørna. Linjene viser nedre grenseverdi iht. aktuelle
norm (SFT veiledning 97:04 og EU-direktiv 2006/7EC). Figurene er hentet fra siste aktuelle miljørapport
for områderegulering: Vassregion Hordaland Problemkartlegging i utvalgde vassførekomstar,
Rådgivende Biologer (2020).

Det anbefales at det utføres mer detaljerte undersøkelser for å finne kildene til forurensingen
(spillvann/jordbruk). Undersøkelser langs hovedløp mellom Lynghaug og Orrtuvatnet og ved
hvert utslipp i vannet vil være naturlige steder å starte.

5.16. Renovasjon
Det er utarbeidet renovasjonsteknisk plan (RTP) for BS1 og BS2. Øvrige felt vil ha krav til
utarbeidelse av RTP ved detaljregulering.
For Oasen legges det til rette for etablering av et kombinasjonsbygg med en rekke ulike formål,
og det legges til rette for tre ulike renovasjonsløsninger som skal dekke ulike behov. De tre
løsningene skal dekke:
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1. Bolig
2. Kjøpesenter
3. Kontor
Renovasjonsterminaler for bolig, kjøpesenter og kontor skal etableres i parkerings- og
vareleveringanlegg under bakken i formål (SPA 100 - 106).
I RTP for Oasen er det beskrevet at det legges til rette for renovasjonsløsning for restavfall,
papir/ papp/ drikkekartong og plast. Glass og metall forutsettes levert ved nærmest returpunkt
ved Sælemyr borettslag. For felt BS1 tilrettelegges det for lokalt avfallssug med to
nedkastpunkter. Disse er planlagt plassert mellom bygg A3 og B.
Avfallsløsningen er dimensjonert for ca. 220 leiligheter innenfor felt BS01. Ut i fra BIR sine
beregninger for avfall per boenhet kan vi si det at det vil være behov for håndtering av
minstevolum på:
17 600L Restavfall
30 800L Papir, papp, drikkekartong
35 200L Plastemballasje
2 200L Glass- og metallemballasje
11 000L Matavfall
Tilkomst for renovasjonsbil blir fra Hjalmar Brantings vei. Dagens situasjon vil bli endret de
neste årene, som følge av arbeid med etablering av bybanetrasé og kollektivholdeplass ved
Oasen. Løsningen tar utgangspunkt i reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen,
delstrekning 3 (planid: 64050000).

Figur 5-42; Tilkomst for renovasjonsbil er vist med rød pil.

For mer informasjon vises det til Renovasjonsteknisk plan for Oasen.
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5.17. Energiløsninger og klimagassregnskap
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det er tilknytningsplikt for
nybygg, hovedombygging og feltutbygging med et samlet areal på over 500 m2 BRA. Dette er
sikret i bestemmelsene. Det gjøres unntak dersom utbygger kan dokumentere løsninger som
er bedre for miljø, energibruk og samfunnsøkonomi.
Energiløsninger og klimagassberegninger for tiltak i planområdet må gjøres i den enkelte
detaljregulering. I forbindelse med detaljreguleringen av Oasen BS1 og BS2 er det laget
klimagassregnskap som følger planforslaget. Beregningen tar utgangspunkt i at ca. 91.000m²
eksisterende bygningsmasse beholdes, og at det skal bygges ca. 71.610m² nybygg med bolig,
kontor og kjøpesenter. Planlagte nye boliger utgjør størsteparten av det nye arealet og
medfører et større utslipp enn areal for kontor og forretning.
Energibruk i drift er beregnet å være en større utslippspost enn materialbruk for prosjektet
som helhet. Det er lagt til grunn energieffektivitet iht. TEK 17, samt en varmeforsyning med 60
% av energibruken dekket av varmepumpe, og resten av varmebehovet dekket av elkjel.

Figur 5-43; Klimagassregnskap for regulering av Oasen.

For mer informasjon vises det til rapporten Klimagassregnskap Oasen.
Valg av energiløsninger og byggematerialer må avklares i detaljprosjektering og krav må stilles i
detaljreguleringer til det enkelte prosjekt.
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5.18. Risiko og sårbarhet – avbøtende tiltak
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for forslag til
Områderegulering for Fyllingsdalen, Oasen. Denne er vedlagt.
Analysen er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROSanalyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert:
Tabell 15: Uønskede hendelser identifisert i ROS-analysen for områderegulering for Fyllingsdalen.

Nr Hendelse
1 Ekstremvær vind

2

Flom i vassdrag

3

Urban
flom/overvann.

4

Storbrann

5

Trafikkulykke

Begrunnelse
Planområdet er tett bebygget og
planlegges for videre fortetting, delvis i
form av høyhus. Ekstremvær i form av sterk
vind / vindkast kan føre til ulykker for
eksempel med løse gjenstander, selv om
Fyllingsdalen ikke er spesielt vindutsatt.
Planområdet er utsatt for vassdragsflom
fra Sælenvassdraget (200-års flom).

Deler av planområdet mangler gode
flomveger på bakken / sekundære
flomveger (er bygget ned). Kan gi svikt i
avløpshåndtering.
Planområdet ligger nær større områder
vurdert som utsatt for skogbrann, og har
mange utsatte bygninger og
forsamlingssteder ved en ev. spredning til
bebyggelsen.
Mindre trafikkulykker kan ikke utelukkes,
og særlig vil Bybanen kunne medvirke til
nye situasjoner, spesielt i en
tilvenningsfase/overgangsfase.
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Kilde
ROS-analyse KPA 2018.
Vurdering av
luftkvalitet i
Fyllingsdalen 2020.

ROS-analyse KPA 2018,
flomsonekartlegging
2020, VA-rammeplan
2020
ROS-analyse KPA 2018,
flomsonekartlegging
2020, VA-rammeplan
2020
ROS-analyse KPA 2018

ROS-analyse KPA 2018,
Bybane-ROS 2016
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6

Arrangement

Planområdet inneholder flere bygg og
anlegg som potensielt kan samle store
menneskemengder, som Oasen
kjøpesenter, planlagt kulturhus,
Fyllingsdalen teater, skoler og
idrettsanlegg. Aktuelle hendelser kan for
eksempel være brann, ulykker el.

ROS-analyse KPA 2018

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på fagutredningene, erfaring fra
tilsvarende tilfeller, statistikk og faglig skjønn.
Resultatet av ROS-analysen er summert i tabellen under inkludert forslag til risikoreduserende
tiltak:
Tabell 16 Oppsummering av risikoanalyse med forslag til risikoreduserende tiltak.

Uønsket
hendelse

Forslag til risikoreduserende tiltak og
ev. oppfølging i plan

Risiko
Liv/helse

Miljø

1. Ekstremvær vind

12

4

Materielle/
økonomiske
verdier
12

2. Flom i
vassdrag

12

6

9

Rapport – Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Konstruksjoner, bygg og utstyr må
bygges og sikres iht. gjeldende
forskrifter. Dette sikres gjennom
prosjektering og behandling av den
enkelte byggesak og ivaretas
gjennom bl.a. plan- og bygningsloven
med tilhørende regelverk.
Tilgjengelighet for utrykningsetatene
sikres gjennom utforming av
vegsystemet og tilkomster i planen
og påfølgende
detaljreguleringsplaner/søknader.
Det avsettes faresone flom i
plankartet, med tilhørende
bestemmelser. Det avsettes
bestemmelsesområder for
bekkeåpninger med potensial for å
redusere flomfare i plankartet, med
tilhørende bestemmelser. Det sikres i
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3. Urban
flom/overvann

12
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12

bestemmelsene at flomsikkert nivå
fastsettes gjennom detaljerte
analyser i detaljregulering og/eller
søknad. Aktuelle tiltak på
områdereguleringsnivå, herunder
flomveger, går fram av VArammeplan som godkjennes av VAetaten. Sentrale bygg og anlegg som
ikke har krav om detaljregulering,
som Oasen, Løvås oppveksttun og
Bybanen, bør utføre detaljerte
analyser for utarbeidelse av
supplerende handlingsplaner og
avbøtende tiltak.
Eksisterende grøntstruktur og åpne
vann sikres gjennom regulering til
grønnstruktur og friluftsliv. Det
avsettes bestemmelsesområder for
bekkeåpninger som kan gi bedre
flomveger langs eksisterende
avrenningslinjer, med tilhørende
bestemmelser. Aktuelle tiltak på
områdereguleringsnivå, herunder
flomveger og hvor det er behov for
tiltak på overvannssystemet, går fram
av VA-rammeplan som godkjennes av
VA-etaten. Det stilles krav om VArammeplan ved detaljregulering.
Hovedprinsippet er at økt avrenning
som følge av økt andel tette flater
skal håndteres lokalt på tomten og
ikke medføre til økt avrenning mot
overvanns-, avløpssystemet eller
vassdragene, iht. KDP for overvann.
Sentrale bygg og anlegg som ikke har
krav om detaljregulering, som Oasen,
Løvås oppveksttun og Bybanen, bør
utføre detaljerte analyser for
utarbeidelse av supplerende
handlingsplaner og avbøtende tiltak.
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4. Storbrann

8

6

6

5. Trafikkulykke

20

5

10

6. Arrangement

6

2

4

Eksisterende grøntstruktur og åpne
vann sikres gjennom regulering til
grønnstruktur og friluftsliv.
Planforslaget regulerer veg/tilkomst
for brannbiler/utrykningskjøretøy til
området. Den enkelte
detaljregulering/tiltak må oppfylle
brannvesenets krav til adkomst og
oppstilling.
Slokkevannskapasitet/brannkummer
/sikres gjennom tiltak i VArammeplan. Brannsikkerhet i sårbare
objekter forutsettes løst gjennom
TEK17 og generell brannvernberedskap. Tiltak for å hindre
skogbrann må løses på overordnet
beredskapsnivå.
Vegnettet inkl. gang og sykkelveger
og frisiktsoner reguleres iht.
gjeldende vegnormaler.
Rekkefølgekrav i bestemmelsene til
detaljerte vurderinger ift. utforming
og sikring i detaljregulering/søknad
om tiltak og opparbeiding av veg,
gang og sykkel. Sikre tilgjengelighet
for utrykningskjøretøy.
Planforslaget regulerer vegtilkomst
for utrykningskjøretøy til området.
Den enkelte detaljregulering/tiltak
må oppfylle krav til adkomst og
oppstilling for utrykningskjøretøy.

Risiko er synliggjort i kategoriene grønn, gul og rød i samsvar med Bergen kommunes
risikomatrise.
To hendelser er plassert i rød kategori for liv og helse der risikoreduserende tiltak er
nødvendig. Det gjelder hendelse nr. 2 Flom i vassdrag, og hendelse nr. 5. Trafikkulykke. Forslag
til tiltak framgår av tabellen over.
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For hendelseri gul kategoriskaltiltak vurderes.Forslagtil tiltak framgårav tabellenover.
Tiltakenei VA-rammeplanenfor å redusererisiko for overvannsflomansessom særligviktige.
Risikoenvurderessom akseptabeletter dette. Hendelserplasserti grønnkategorier knyttet til
trafikkulykker,beredskapsplaner
og framkommelighetfor utrykningskjøretøy,og er vurdert til
akseptabelrisiko etter risikoreduserendetiltak i form av oppgraderingav veger,gang-og
sykkelvegnettetiht. gjeldendevegnormaler.
Planforslageter utarbeidet i henhold til foreslåtterisikoreduserendetiltak. Risikoenvurderes
etter dette å væreakseptabel.
SevedlagtROS-analysefor utfyllende informasjonog for gjennomgangav sjekklistefor
identifiseringav uønskedehendelser.

Støytiltak
Det reguleresstøyskjermerlangsFyllingsdalsveien,
og langsSælensmindeborettslag.Disse
videreføresfra reguleringsplanfor fv. 540 Fyllingsdalsveien
og reguleringsplanfor bybanen.

Figur5-44;RegulertestøyskjermerlangsFyllingsdalsveien,
sør for rundkjøringen.
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Figur 5-45; Regulert støyskjerm mellom o_SGG03/ o_SKV25 og BBB20 (Sælensminde borettslag).
Støyvurdering for områderegulering Fyllingsdalen sentrale er gjort på et overordnet på nivå og

har gitt føringer for utforming av reguleringsbestemmelsene. Viser til støyvurdering for mer
informasjon.
Støyrapport for Oasen
Det er utarbeidet egen støyrapport for Oasen, der det er angitt av støy fra veitrafikk er
dominerende støykilde i området. På fasader langs bybanen vil derimot støybidraget fra
bybanen være betydelig, og det er angitt at lokale tiltak ved aktuell fasade/ etasje bør
utformes slik at sumstøyen utenfor vinduer til oppholdsrom og på privat uteoppholdsareal
ikke vil overskride Lden 55 dB. Egnet utforming tiltak bør vurderes nærmere i en
senere fase, når mer detaljerte løsninger blir utarbeidet. Støyforholdene på felles
uteoppholdsareal på takterrasser er vurdert å være tilfredsstillende.
Det vises til Støyvurdering Oasen for mer informasjon.

5.19. Rekkefølgebestemmelser
I bestemmelsene er det rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av offentlige torg,
gatetun og grønnstruktur, offentlig sykkelanlegg, samt opparbeiding av øvrige veger, gater og
gang- sykkeltiltak.
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I bestemmelsene er det angitt i tabeller hvilke felt som har rekkefølgebestemmelser knyttet til
hvilke tiltak, samt nivå av ferdigstillelse (der F=ferdig opparbeidet, S= sikret gjennomført og R =
skal vurderes særskilt ved detaljregulering).

Figur 5-46; Figur som viser prioritert sykkelnett som er omfattet av rekkefølgekrav til opparbeidelse.

Rekkefølgekrav om flytting av varemottak i sørvestre del av BS1 under bakken er videreført i
områdereguleringen fra reguleringsplan for bybanen. Varemottaket må flyttes før bybanen til
Spelhaugen kan realiseres, og kravet er knyttet til bruk av bebyggelse i bygg A1- A3, B eller C.
Det er også rekkefølgekrav til opparbeidelse av gangpassasje gjennom Oasen i #15.
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6.

Konsekvenser av planforslaget

6.1. Utredningstema
Planprogrammet for områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler lister opp følgende tema

som utredningstema:










Bystruktur, byform og byliv - Sentrumsområdene
Utbyggingsstruktur, omkringliggende boligområde
Trafikk og parkering
Støy- og luftforurensning
Grønnstruktur og landskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Handelsanalyse
Kulturminner
Rammeplan for vann og avløp

Områdereguleringen ble varslet med en større plangrense, men gjennom planprosessen har
planområdet blitt delt i to planer med hver sin planid. En plan med Spelhaugen
næringsområde som sentrumsområde, og en plan med tyngdepunkt i Oasen.
Områdereguleringen for Fyllingsdalen sentrale deler omfatter bydelssenteret rundt Oasen,
samt areal innenfor ringveisystemet.
Planprogrammet er fra 2014, og forutsetningene har endret seg, bl.a. med ny kommuneplan,
ny arkitekturstrategi. Det er videre et annet fokus på og nye krav knyttet på bl.a. energi, klima
og naturmangfold. Nye utredningstema kan være aktuelle og andre tema som var omtalt i
planprogrammet har ikke lenger samme aktualitet. Innholdet i konsekvensutredningen er
derfor noe endret fra vedtatt planprogram.

6.2. Konsekvensutredning
Planforslaget legger til rette for boliger, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. Planforslaget setter kun utnyttelsesgrad for
sentrumsområdene Oasens felt BS1 og BS2.
Det reguleres, men settes ikke utnyttelsesgrad for sentrumsformålene BS3-BS9, undervisning
o_BU1- o_BU5, forsamlingslokale for religionsutøvelse BR, areal til offentlig eller privat
tjenesteyting o_BAT2, bolig/ forretning B/F 1- B/F2, idrettsanlegg o_BIA og kontor/
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tjenesteytingK/T2.Utnyttingsgradenfor dissefeltene forutsettesbestemti etterfølgende
detaljreguleringsplanfor det enkeltefelt.
Med bakgrunnat det ikke settes utnyttelsesgradkan bruksarealfor dissefeltene ikke beregnes.
Det vurderesat det sannsynligvil bli mer enn 15.000m2 bruksarealfor næringsbygg,byggfor
offentlig eller privat tjenesteytingog byggtil allmennyttigeformål.
Det vurderesderfor at planforslagetfaller inn under forskrift om konsekvensutredninger
§6
bokstava). vedleggI, punkt 24, bokstava) områdereguleringetter § 12-2 som fastsetter
rammer for tiltak i vedleggI. VedleggI nr. 24: «Næringsbygg,byggfor offentlig eller privat
tjenesteytingog byggtil allmennyttigeformål med et bruksarealpå mer enn 15.000m2».

0 - alternativet
0-alternativet/ referansealternativeter lik dagenssituasjon.Det vil si dagens
arealbrukog vedtatte reguleringsplanerog tiltak. Sentraltfor områdeplanener
plan for Bybanensbyggetrinn4 til Fyllingsdalenhvor kollektivterminalog
bybanestopper under bygging.Sefigur under som viservedtatte
reguleringsplaner.
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Figur 6-1 Utklipp fra bergenskart som viser reguleringsplaner på grunnen og blå prikker for
planendringer.

6.3. Overordnede planer
Planforslaget følger opp, og er hovedsak i tråd med arealbruken i KPA 2018.
Områdereguleringen legger premissene for videre utvikling i områdene som er gitt krav om
detaljregulering.
Del av Oasen med tilhørende arealer er detaljregulert som del av områdereguleringen. Det
medfører at området kan videreutvikles direkte etter godkjent søknad om tiltak (byggesak)
innenfor rammen av vedtatt plan.
Avsatt grønnstruktur i KPA 2018 videreføres for det meste i områdereguleringen. Det er kun
noen få områder der det er foreslått utbygging av grøntarealer i KPA. Det ene er skoletomten
o_BU3, som delvis er i strid med LNF/ grønnstrukturen mellom Løvåstjernet og
Krokatjønnveien. Det andre er avsatt grønnstruktur langs Fyllingsdalen stadion, der felt BS9 og
lokket er foreslått. Denne grønnstrukturen er allerede fjernet som følge av utbygging av
bybanen.
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Deler av de nye gang- og sykkelanleggene berører randsona til grønnstruktur ved
Lynghaugtjern og Ortuvatnet.
Gjennom områdereguleringen legges det til rette for åpning av flere bekkeløp gjennom
bestemmelsesområder (#20-25). Sonene er satt i henhold til KDP overvann,
flomsonekartlegging og i dialog med Bymiljøetaten/ VA-etaten.

6.4. Gjeldende reguleringsplaner
Tabell 17: Konsekvenser for gjeldende planer er synliggjort i tabellen.

PlanID
11320000

Plannavn
Fyllingsdalen boligfelt
v

11320009

Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 36, boligfelt v,
bebyggelsesplan

11420000

Fyllingsdalen.
Reguleringsplan for
Boligfelt vi

11430000

Fyllingsdalen.
Fyllingsdalen sentrale
deler, friarealer m.v.,
skoletomter, kirke
Fyllingsdalen. Gnr. 23
bnr. 170,
lynghaugparken
idrettsanlegg,
vesentlig endring

11430300

11430200
11430201
11430202

Gnr. 22 bnr. 8,
gartnermarken
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Konsekvens
Erstattes delvis. De delene av gammel plan som
ligger innenfor planområdet erstattes av
områdereguleringen.
Erstattes delvis. De delene av gammel plan som
ligger innenfor planområdet erstattes av
områdereguleringen. Formålet er fortsatt bolig,
men det åpnes for annen type bebyggelse. I
områdereguleringen er feltet satt til
boligbebyggelse, B3. Type bebyggelse og utnyttelse
må avklares i detaljregulering.
Erstattes av områdereguleringen. Formålet
blokkbebyggelse opprettholdes, men det åpnes for
fortetting. Utnyttelsesgrad og høyder må avklares
gjennom detaljregulering.
Erstattes av områdereguleringen. Formålene
opprettholdes.

Denne planen blir ikke bli gjennomført. Løv Ham
sine planer om å bygge bane her er lagt bort.
Bymiljøetaten har prosjekt i deler av planområdet
med bekkeåpning og etablering av rullepark for
bmx, skateboard m.m. Områdereguleringen
regulerer området til parkformål, og får ikke
konsekvenser for pågående planer.
Planen er nylig bygget ut, og områdereguleringen
foreslår ingen endringer i dette planområdet.
Planområdet er i plankartet for områderegulering
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11430203
11430204
11440000

11440100

11500000

11500100

11500001

11500200

11500300

11750000

Fyllingsdalenboligfelt
VII

Fyllingsdalen. Gnr. 23
bnr. 2, nedre
Krohnegården 19
Fyllingsdalen
bydelsenter, Hjalmar
Brantings vei og del av
folke Bernadottes vei
Fyllingsdalen. Gnr. 22
Bnr. 472, Fyllingsdalen
bydelsenter
Fyllingsdalen. Gnr. 23
Bnr. 299 Mfl.,
Fyllingsdalen
bydelsenter, Hjalmar
Brantings vei/ Folke
Bernadottes vei.
Planendring.
Fyllingsdalen.
Bydelsenteret I
Fyllingsdalen, Oasen,
Ny Adkomst Oasen,
Bensinstasjon,
Bussterminal
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 240 mfl., Sælen,
Oasen bydelsenter

Boligfelt IX,
Ørnahaugen
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markert med hensynssone H910, der eksisterende
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde.
Erstattes av områdereguleringen. Formålet
blokkbebyggelse opprettholdes, men det åpnes for
fortetting. Utnyttelsesgrad og høyder må avklares
gjennom detaljregulering. Det åpnes dessuten for
framtidig blokkbebyggelse på eneboligtomtene på
nordsiden av Nebbeveien, i felt BBB15.
Planen er vist med hensynssone H910 i plankartet.
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.
Erstattes av områdereguleringen. For østre del av
Oasen er det plankrav i områdereguleringen.

Planen erstattes og reguleres til sentrumsformål i
områdereguleringen (felt BS4).
Planen erstattes og reguleres til sentrumsformål i
områdereguleringen (felt BS4). Grøntområdet i
reguleringsplanen opprettholdes som park (o_GP4)
i områdereguleringen.

Erstattes. Området er under ombygging av
Bybanen utbygging. Pågående utbygging
innarbeides i hovedsak i områdereguleringen.

Utvidelse av
kjøpesenteret,
garasjeanlegg under
bakken.

Planen gjelder for arealet
sør for Trygbygget.
Erstattes av
områdereguleringen.

Deler av planen ligger utenfor planområdet og er
ikke omfattet av områdereguleringen. Delene som
omfattes erstattes av områdereguleringen.
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4010000

4010200

3980000

65900000

Fyllingsdalen.
Bydelsenteret. Vestabygget ved Oasen
Fyllingsdalen. Gnr. 22
bnr. 606, 671 og 865,
Folke Bernadottes vei
40, vesentlig endring.
Folke Bernadottes veg
40 DNB-bygget
Fyllingsdalen. Ortun,
friareal og område for
videregående skole
Fyllingsdalen. Nordre
Lyshovden,
bybanedepot i fjell.
Under grunnen.

64050000

Fyllingsdalen/Årstad.
Bybanen fra sentrum
til Fyllingsdalen,
delstrekning 3,
Mindemyren –
Fyllingsdalen

60720000

Fyllingsdalen. Gnr. 22
mfl., fv. 540
Fyllingsdalsveien,
kollektivfelt og
sykkelveg m.m.
Allestadveien –
Skarphaugen
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Reguleres til blokkbebyggelse BBB10 og
boligbebyggelse B1 og B2.
Erstattes. Ligger i felt BS1 og BS2 i
områdereguleringsplanen.
Erstattes av områdereguleringen. Arealene
reguleres til sentrumsformål B5, B6 og gatetun.

Erstattes av områdereguleringen. Skole og
idrettshall opprettholdes.
Kun en liten del av denne planen, i Dag
Hammarskjölds vei er omfattet av
områdereguleringen. Overlappende område
reguleres i hovedsak i samsvar med
reguleringsplanen for bybanedepot.
Områdereguleringen får ikke konsekvenser for
regulert depot.
Overlappende arealer integreres i
områdereguleringen. Områdene reguleres i
hovedsak i tråd med vedtatt plan for bybanen.
Areal av satt til «Bebyggelse og anlegg» i
bybanereguleringen er spesifisert med formål i
områdereguleringen, holdeplassen ved Oasen er
flytte noe lenger øst, og områdereguleringen legger
til rette for et lokk (o_ST300) over Hjalmar
Brantings vei, som ikke er del av reguleringsplan for
bybanen. Områdereguleringen legger også til rette
for sykkelanlegg langs ringvei, og noen endringer i
vei- og gang- og sykkelsystemer.
Reguleres i hovedsak slik det er bygget i langs
Fyllingsdalsveien og sør for Krokatjønnveien. Utført
bekkeåpning er lagt inn i områdereguleringens
plankart. Boligtomten på nordsiden av
Krokatjønnveien inngår i framtidig skoletomt
o_BU3, og er forutsatt fjernet i plankartet. Langs
Hjalmar Brantings vei er det gjort enkelte endringer
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62830000

HjalmarBrantingsveg
og Fyllingsdalsvegen

61270000

Fyllingsdalen.Gnr.22
bnr. 579, 593 mfl.,
HjalmarBrantingsvei

i forhold til reguleringsplanen,men kollektivfeltet
er videreført.
Endreti bybanereguleringen.Plangrensentil
områdereguleringenvil leggeseginntil
eksisterendeplan i nord. Gjenståendedeler av
planområdetinnenfor områdereguleringens
plangrensevil bli erstattet.
Eksisterendeplan som fortsatt skalgjelde.Marker
med hensynssoneH910i plankartettil
områdereguleringen.

Konsekvenser
for pågåendereguleringsplaner
Tabell18: Konsekvenser
for pågåendeplanarbeider synliggjorti tabellen.

Planid
Plannavn
Konsekvens
70390000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
Ingenkonsekvenser.
De to områdereguleringene
BNR.274 MFL.,
liggerinntil hverandreog vil tilpasseshverandre.
SPELHAUGEN
OMRÅDEREGULERINGSPLAN
64760000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
I områdereguleringeninngårdenne planensom
BNR.624 MFL.,HJALMAR
del av felt B2,med krav om fellesplan.
BRANTINGS
VEI
70590000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
Kulturhustomtener avsatti områdereguleringen
BNR.361 MFL.,
og gir overordnedepremisserfor
FYLLINGSDALEN
KULTURHUSdetaljreguleringenav kulturhusetmed
tilhørendeutearealer.
64050001 FYLLINGSDALEN.
BYBANEN Endringenreguleresi områdereguleringen.
FRASENTRUM
TIL
FYLLINGSDALEN,
DELSTREKNING
3, ENDRING
AVREGULERINGSPLAN
FOR
HOLDEPLASS,
OASEN
66360000 FYLLINGSDALEN.
GNR.22
Ingenaktivitet siden2019.Områdereguleringen
BNR.177, TURENERMANS får ingenkonsekvensfor det pågående
VEI/SMIA
planarbeidet.
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6.5. Arkitektur og bystruktur sentrumsområdet
Overordnetprinsipp for utforming av planforslagethar vært at Fyllingsdalenskaraktersom
«den grønnebydelen»skalbevaresog videreutviklesi tråd med føringeri Arkitektur +. Dette
sikresi bestemmelsene,som og ivaretarat sammenhengende
blågrønnestrukturer,byrom og
allmenn/offentligtilgangtil bydelensparkerog vassdragskalværede overordneteprinsippene
for bystrukturen.Bestemmelsenekreverdessutenat utforming av byrom og bygningerskal
ivaretasammenhengenmed omkringliggendelandskap,Fyllingsdalenshistoriskestrukturer og
kulturminner.

Eksisterendebystruktur
Sentrumsområdeneliggersentralt i Fyllingsdalenmed Oasensom det sentralemidtpunkt.
Oasener et stort byggi grunnflate/utstrekning, sammensattmed ulike byggehøyder(fra 1-5
etasjer,fra ca 4,5 meter til ca. 22,5 meter). Bådekjørevegerog gangvegerleder inn til og kopler
Oasenmot omkringliggendeområder.
I dag er det byrom vest og sør for Oasen.Disseer i tilknyttet utgangerfra Oasenog koples
videre via fortau og overgangsfelttil bussterminal,boligområder,idrettsanlegg,skolerog andre
målpunkt.Byrommenekarakteriseresav at de er inngangssonermed noe møbleringog
beplantning,men de inviterer ikke til særligaktivitet utover dette
Deler av sentrumsområdetpregesi dag av overflateparkeringog trafikkareal;bl.a. kjørevegog
bussterminal.Det er i dag siktog siktlinje mot Fyllingsdalenstadionog boligområdenesørover.
Nordoverer det kort siktlinje pga.bebyggelse.Det manglersammenfallendesiktlinjer og
ganglinjersom visertydelig hvor en skalbevegesegsom myk trafikant. Byggenepå Oasen
kasternoe skyggepå byrommenei vest.
Nytt i bystrukturener bybanefra sentrumtil Fyllingsdalensom er under bygging.Økt tverrsnitt
med veg,bybaneog sykkelvegmed fortau forsterkerytterligere barrierevirkningenav Hjalmar
Brantingsvei mellom Oasenog bebyggelseog grønnstruktursør for HjalmarBrantingsvei.

Framtidigbystruktur
Målsetningerom fortetting og knutepunktsutviklingstår sentralt i kommuneplanens
samfunnsdelog øvrigeoverordnedeplaner.Fortettingsstrategienliggertil grunn for
kommuneplanensarealdel,og er et viktig ledd for å nå miljømålene.Planforslagetfølgeropp
kommuneplanensarealdelom fortetting og en kompaktbyutvikling.
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Bebyggelsesstruktur
Ny kulturhustomt forslås på dagens kollektivterminal. Kulturhus vil være et viktig
identitetsskapende bygg med viktige funksjoner og møteplass i det nye bydelssenteret i
Fyllingsdalen og sentralt plassert ved torg ST1.
Planforslaget følger opp kommuneplanens arealdel med å ved å regulere areal innenfor
sentrumsområde S6 i KPA til sentrumsformål (jf. felt BS1- BS3 og BS5- BS7). Videre regulerer
planforslaget sentrumsformål (BS9) på sørsiden av bybanen og vegareal (mot Fyllingsdalen
stadion) hvor det i bybaneplanen og KPA 2018 er satt av til grønnstruktur. Planforslaget foreslår
også regulere BS4 rett sør for Nebbestølen barnehage og BS8 på vestsiden av Folke
Bernadottes vei til sentrumsformål som gir muligheter for videre utvikling av
sentrumsområdet.
Alle byggeområder unntatt sentrumsområde BS1 og BS2 har krav om detaljregulering.
Fellesbestemmelsene for sentrumsområdene (felt BS1- BS9) sikrer at det skal være
publikumsrettet virksomhet mot sentrale gater og byrom, og aktive fasader på gateplan.
Virksomhetene skal ha inngang direkte fra gaten. Boliger skal ha egen inngang fra
gateplan/bakkeplan.
Detaljregulering av Oasen vest (BS1) vil tilføre kvaliteter til sentrumsområdet og
bydelssenteret. Ny bebyggelse på Oasen senter framstår som flere enkeltbygninger med
variasjon i byggehøyde og tetthet, som gir tydelig karakter av å være et sentrumsområde. Det
er punkthus og lamellbygg, som bygger videre på eksisterende bebyggelsesstruktur i
Fyllingsdalen. De nye fasadene skal være åpne og inviterende, i tråd med plasseringen i et
bydelssenter. Nye fasader endres fra å være lukket til et mer åpent og inviterende bydelssenter.
Jf. formingsveiledere skal arkader etableres som et gjennomgående arkitektonisk element
langs Oasen felt BS1 mot torget o_ST1 i vest og mot bybanestoppet i sør. Dette vil være med å
skape egenart og egen karakter for Oasen. Arkader skal være så åpne og inviterende som
mulig, slik at kjøpesenterfasaden bak arkadene er lesbar. Se figurer under.
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Figur 6-2 Perspektiv som viser Oasens fasade mot sør mot bybanestoppet, sett mot øst. Illustrasjon av
MAD arkitekter.

Figur 6-3 Illustrasjon som viser nye Oasen (felt BS1) sett fra torget (o_ST1) i vest. Sentralt i bildet er
hovedinngang fra torget hvor passasje øst- vest skal gå.

Det skal etableres to innvendig gangpassasjer i Oasen; en nord- sør som forbinder
bybanestoppet til inngang i nord, og en vest- øst som forbinder ???(fra BS3 gjennom BS2 og
BS1 til torg o_ST1 i vest. Passasjene skal ha aktive fasader og det skal være direkte innganger til
all handel og virksomhet langs passasjen. Passasjen i nord/sør-aksen får overdekkede
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glasspartier som gjør passasjen blir åpen og lys. Se figur under. Passasjene er sikret i
plankart/bestemmelser.

Figur 6-4 Illustrasjon av planlagt Oasen passasje mot sør. Illustrasjon av MAD arkitekter.

I felt BS1 åpnes det for påbygg på eksisterende senter og planforslaget viser 8 bygg på
eksisterende senter. Disse varierer mellom kote + 67 til kote + 92,5 og mellom 6-14 etasjer. De
høyeste byggene ligger ut mot offentlig torg og høyeste bygg (bygg C, sørvestre hjørne av
Oasen) viser kote + 92,5 og 14 etasjer ut mot torg ST1.

Figur 6-5 Snitt 1 Eksisterende bebyggelse er i grå, ny bebyggelse er vist med rosa. Merk at 1. etasje over
bakken for bygg C og deler av bygg B etableres på dagens utendørs varemottak.
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Pga. sin høyde vil bygg C framstå som svært synlig, spesielt sett fra kollektivterminalen i
sørvest. Se figur under.

Figur 6-6 Illustrasjon sett fra kollektivterminalen mot Oasen felt BS1.

Figur 6-7 Snitt 1 Kulturhuset til venstre deretter Bygg A. Eksisterende bebyggelse i Oasen er i grå, ny
bebyggelse er vist med rosa.

Byrom
Planforslaget regulerer større areal til torg enn bybaneplanen, både i vest og et nytt areal i øst.
I sør er det tilsvarende torgareal som i bybaneplanen. Store gode torg sikret med kvalitetsskrav
i bestemmelsene vil øke kvalitetene og identiteten til området som bydelsenter. Området vest
for Oasen, torg o_ST1 blir det sentrale torget og vil framstå som en allmenning mellom Oasen,
kulturhuset, kollektivterminal og bybanen, og gi gode gangforbindelser mot tilgrensende
områder. Se kap. 5.8 for detaljerte beskrivelser.
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Detaljregulering for BS1 og BS2 legger opp til et allment tilgjengelig takhage med forbindelse
ned til torg o_ST1.
Siktlinjer og gangforbindelser
Planforslaget ivaretar og videreutvikler hovedgangveier og siktlinjer. Med torg ST1 og gatetun
SGT1 forsterkes gangforbindelse og siktlinjer mellom sentrumsområdene; Oasen BS1, BS5, BS6,
BS7, kulturhustomt (BAT2) kollektivterminal (SKK9) og bybane. Torg ST2 fører også til styrket
gangareal og gangforbindelse samt siktlinje øst for Oasen mellom bebyggelse i Sælensminde
borrettslag og Sælemyr borettslag til Oasen og bybanen.
Sentrumsområde BS9 kan ytterligere forsterke den visuelle barrierevirkningen av Hjalmar
Branting vei. Bestemmelsene sikrer at ved detaljregulering av felt BS9 skal siktlinjer fra byrom
ivaretas. Panorama- utsikten man har i dag mot Fyllingsdalen stadion og videre sør mot
bebyggelse og terreng vil ikke bestå med BS9. Se figur under. Deler av denne utsikten
forsvinner også i nullalternativet, som inkuderer bruløsning over Folke Bernadottes vei for
Bybane, gange og sykkel videre mot Spelhaugen. De konkrete konsekvensene for siktilinjene
må vurderes i deltaljregulering.

Figur 6-8 Bilde tatt fra bybaneholdeplass sett mot sør, Fyllingsdalen stadion.

Boligkvalitet
Planforslaget følger opp og er i tråd med kommuneplanenes bestemmelser §9.1- 9-3:
Boligsammensetning i byfortettingssoner, minstestørrelser og familieboliger i
byfortettingssoner. Se utfyllende beskrivelse i kap. 5.7.
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Universellutforming
Bestemmelsenesikrerat prinsippenefor universellutforming skalleggestil grunn for
utforming i planlegging,prosjekteringog gjennomføringav alle nye tiltak, inkludert atkomstog
uteareal.
For bybanenog kollektivterminalener dette ivaretatt ved prosjekteringenav anleggene.For
kulturhusetog utearealsom er omfattet av plangrensen,vil det ivaretasi pågående
prosjekteringog detaljregulering.
Arealbruk,funksjonsfordeling
I dag er det handelsrelatertvirksomhet,bibliotek, kontorer (offentligeog private)og
servicefunksjonersom legeog frisør i sentrumsområdet.
Et mål for for planarbeidethar vært å leggetil rette for variert arealbrukmed handel,kontor
og bolig. Planforslagetmuliggjøret størrefunksjonsmangfoldi sentrumsområdet.
Bestemmelsenesier at detaljreguleringsplanskalfastleggefunksjonsinnholdder det ikke er
angitt. Det er kun angitt for BS1og BS2i sentrumsområdetog for felt BAT2kulturhus.Innenfor
BAT2tillates nytt offentlig kulturhusog bibliotek som inkludererkantine/bevertning,
fellesfunksjoner,administrasjonog kontorer.

Oppsummering
Det er vanskeligå vurderesamletkonsekvensfor sentrumsområdetda det ikke er satt
byggegrense,utnyttelsesgradeller byggehøydefor felt BS3- BS9og BAT2.Dette, samt
ivaretakingav siktlinjer vil væreviktig i detaljreguleringav BS3- BS9og BAT2for å ivareta
kvaliteter som områdereguleringenleggeropp til. Med forutsetningom at bestemmelsenetil
planforslagetfølgesopp i detaljregulering,vil det gi en positivkonsekvensfor
utbyggingsstrukturi sentrumsområdet.

6.6. Utbyggingsstruktur,boligområder
Planforslagetstiller krav til detaljreguleringfor boligområder.Detaljreguleringsplan
skalbl.a.
fastsettebyggegrenser,
utnyttelse,funksjonsinnholdog byggehøyder.For boligbebyggelsen
i
B1 –B3 skalboligbebyggelsen
sin typologi og utnyttelsesgradfastsettesgjennom
detaljreguleringpå bakgrunnav detaljert stedsanalyse.
Fellesbestemmelsene
til planområdetsikrer at det ved detaljreguleringskalutarbeides
kulturminnedokumentasjonsom skalha særligfokuspå kulturlandskap,kulturminner,og
strukturprinsippenei borettslag.Det forutsettesat dette følgesopp i detaljreguleringene.
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Bestemmelsen til borettslagene fra 1970- tallet (blokkbebyggelse i felt BBB01-BBB09, BBB1021) sikrer at nye tiltak i boligområder skal ivareta de kulturhistoriske verdiene som
borettslagene representerer i utforming, bygningstypologi, landskap og uteareal. Videre sikrer
bestemmelsene at ved evt. flere nybygg innenfor et enhetlig borettslag skal disse ha likt
enhetlig preg og underordne seg eksisterende struktur i feltet. Det skal videre tas hensyn til
eksisterende bygningsvolumers høyder og siktlinjer mellom bygningene, slik at eksisterende
bokvaliteter videreføres.
Det er mange gangforbindelser, spesielt i blokkbebyggelse i felt BBB01-BBB09, BBB10-21.
Bestemmelsene sikrer at ved fortetting av disse boligområdene skal eksisterende gang- og
sykkeltraseer opprettholdes eller erstattes.
For Minken (BBB12) og Nebbestølen (BBB13 og BBB14) borettslag, og Smiberget borettslag
(BBB07) er det egen hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_2 og H570_9) med tilhørende
bestemmelser. For Nebbestølen og Minken borettslag sikrer bestemmelsene at ved endring av
bygninger eller etablering av nybygg skal den saksete bygningsstrukturen opprettholdes.
Eksisterende blokkbebyggelses fasader skal ivaretas når det gjelder form, materialitet og
uttrykk.
For Smiberget sikrer bestemmelsene at ved endring av bygninger eller etablering av nybygg
skal forholdet mellom bebyggelse og naturlig terreng (fellesarealet) opprettholdes og ivaretas.
Bestemmelsene sikrer også at eksisterende blokkbebyggelses modernistiske fasadeuttrykk
vedrørende form, materialitet og uttrykk skal ivaretas.
Med forutsetning om at bestemmelsene til planforslaget følges opp i detaljregulering vurderes
det at planforslaget vil gi ubetydelig konsekvens for utbyggingsstruktur i boligområdene. De
konkrete konsekvensene må vurderes i de enkelte detaljreguleringene.

6.7. Levekår og folkehelse
Fyllingsdalen er allerede en bydel med godt utbygget grønnstruktur og nærhet til
friluftsområder (jf. levekårsundersøkelsen). Planforslaget bygger oppunder god folkehelse ved
ivaretakelse av parker og grønnstruktur, som er mye brukte turområder, samt ivaretar og legger
til rette for nye gangforbindelse.
Det er allerede stor grad av trivsel i nærmiljøet i Fyllingsdalen iht. Levekårsundersøkelsen, men
området skårer dårlig på treffsteder for ungdom. Planforslaget legger til rette for etablering av
et nytt kulturhus som vil være et organisert tilbud for barn og unge i bydelen, og gi et viktig
møtested for mange.
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Enkompaktbyform som leggertil rette for aktiv transport, samt nye gang-og
sykkelforbindelservil stimuleretil økt fysiskaktivitet og positivevirkningerfor folkehelse.
Nytt kulturhusog nye møtestederpå torg kan gi befolkningaøkt lokal tilknytning, større
nettverk og kan gi positiv konsekvensfor psykiskfolkehelse.
Samletsett er det vurdert at planforslagetgir noe positiv konsekvensfor folkehelseog levekår.

6.8. Uterom
Planforslagetfølger opp, og er i tråd med kommuneplanenesbestemmelserom
uteoppholdsareali §14.1,kvalitetskravi §14.2a.-f., og arealkravi § 14.3.2sentrumskjernefor
sentrumsformål,§14.3.3byfortettingssonefor boligformål(unntatt BKS,B3),§14.3.4ytre
fortettingssonefor BKSog B3.
Planforslageter i tråd med kommuneplanensom sier at uteoppholdsarealkan etableresi
offentlig tilgjengeliggrønnstruktur,gatetun,torg eller gangarealsåframtdet avklaresgjennom
detaljreguleringsplanog inngåri planområdet.
Bestemmelsenesikrerat alle boliger skalha tilgangtil et stille uteoppholdsareal.

Privatog fellesuteoppholdsarealfor BS1og BS2Oasen
Bestemmelseneåpner for at fellesuteoppholdsarealkan plasserespå lokk over
parkeringskjellereller på tak over senteret.Det er sikret at det skaletableresutvendige
trapper/ rampere.l. mellom uterommenepå takhagene,og det skalsikresferdselmellom
felles uteoppholdsarealog offentlige uterom.
Planlagtetakhagerkan inngåtilsvarendesom utearealpå bakkeplanforutsatt at det
opparbeidesgodegangforbindelsertil bakkeplan.
Planforslagettilfredsstiller arealkravog kvalitetskravtil uteoppholdsareali KPAfor felt BS1.
Kravenei KPAtilsier et behovpå 8750m²,og planforslagetviser fellesuteoppholdsarealpå ca.
6584m²for felt BS1.
Sol-og skyggeanalyser
viserat andelenuteoppholdsarealsom er solbelysti 4 timer ved
vårjevndøgnog har støynivåunder 55dBtil sammener på 6962m².Det tilfredsstiller krav i
bestemmelserog KPAom at halvparten(av arealetpå bakkeplan)skalværeskjermetfor vind,
og ha sol minst 4 timer ved vårjevndøgn.
Bestemmelsenesikrer at formingsveilederfor Oasenskalværeretningsgivende.
Formingsveilederen
viseren allment tilgjengeligtakhageog takhagerfor boliger og eventuelle
kontorleietakerei 3. etasje.I tillegg åpner planforslagetopp for private balkongerfor boliger.
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Mot offentlig torg og gangarealvil det kun tillates inntrukne balkongermensbalkongermot
takhagertillates med utkragingmellom 3-5m fra fasadeavhengigav plassering.Sekap.5.10 for
utfyllende beskrivelseav uteoppholdsarealene.

Figur6-9 Illustrasjonsom viser forbindelsermellom ulike nivåer.MAD arkitekter.

Det vurderesat planforslagetvil ha ubetydeligkonsekvensfor uterom.

6.9. Konsekvenser
for naboer
Bebyggelsenrundt Oasenvil få en endret situasjonog endret utsikt som følgeav ny høy
bebyggelsepå Oasen.Kjøpesenteretdekkeralleredeen stor flate, og har en barrierevirkning
slik det liggeri dag,men fotavtrykketvil ikke endre segi særliggrad.Innføringenav høye
bygningsvolumpå toppen av eksisterendesentervil bety en endringi utsikt for områdene
rundt. Det vurderesikke at planlagtutbyggingvi medføreøkt innsynmot etablert bebyggelse.
Ombyggingog påbyggingav Oasensentergir muligheterfor å økeenkeltekvaliteter i
nærområdet,som for eksempelbedre forbindelsergjennomsenteret.Denplanlagtenord- sør
passasjenvil væredøgnåpenog gi beboerei området en nyforbindelse gjennomsenteret.I
tillegg leggesdet til rette for en bedringav gangforbindelsenetil og rundt senteret.
Kvalitetenpå uterommenerundt Oasenvil økes,på sikt vil det blihyggeligereå oppholdeseg
rundt senteret.I tillegg vil det bli tilgangtil nye utearealerpå taket av Oasen,som er
tilgjengeligefra torget.

Sol-og skyggesituasjon
sentrumsområdet
Samletuteareali felt BS1er beregnettil 6587m².BS1er planlagtå inneholdeinntil ca. 220
boliger,og med dette boligtallet tilsier kravenei KPAet utearealarealbehovpå til sammen5
500 m2. Av dette skalhalvparten(av arealetpå bakkeplan)væreskjermetfor vind, og ha sol
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minst 4 timer ved vårjevndøgn. Sol- og skyggeanalyser viser at uteoppholdsareal på BS1 som er
solbelyst i 4 timer ved vårjevndøgn og har støynivå under 55 dB er på 4513 m2. I dette arealet
inngår ikke private balkonger, som kan komme i tillegg hvis de oppfyller kvalitetskravene.
Citycon har gjennom planmaterialet også sannsynliggjort at BS3 vil kunne oppfylle
kvalitetskravene til uteoppholdsareal, dersom bebyggelsen blir slik som Citycon har vist i
illustrasjonene. (Dette vil vurderes nærmere hvis det igangsettes en detaljreguleringsplan).
Figurene under viser også sol- skyggesituasjon for felt BS3. Dette feltet har krav til
detaljregulering og sol/ skyggevirkninger som følge av bebyggelsen er ikke avklart.

Figur 6-10; Solforhold vårjevndøgn kl. 09.

Figur 6-11 vårjevndøgn kl. 12.00.
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Figur 6-12; Vårjevndøgn kl. 14.00.

Figur 6-13; antall timer areal er solbelyst ved vårjevndøgn.
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Figur 6-14; vårjevndøgn k.12.00.

Figur 6-15; Vårjevndøgn kl.15.00.

Figur 6-16; vårjevndøgn kl. 18.00.

Figur 6-17; 20. mai kl. 12.00.

Figur 6-18; 20. mai kl.15.00.

Figur 6-19; 20. mai kl. 18.00.
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Figur 6-20; 20. mai kl. 20.00.

Figur 6-21; sommersolverv kl.18.00.

Figur 6-22; sommersolverv kl. 20.00.

For informasjon om eksisterende sol- og skyggesituasjon i området vises det til sol- og
skyggeanalyse utarbeidet av Mad Arkitekter.
Samlet er det vurdert at planforslaget vil gi noe negativ konsekvens for naboer med tanke på
endringer i utsikt, innsyn og sol- og skyggeforhold.
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6.10. Landskap
Overordnetvirkninger
Planforslagetleggertil rette for at Fyllingsdalenskaraktersom «den grønnebydelen»skal
bevaresog videreutvikles.Dette er sikret i bestemmelsene,og plankart regulererparkerog det
mesteav grøntarealtil grønnstruktur.Unntaker grønnstruktursom regulerestil skoletomtog
til etableringav gang-og sykkelanlegg.Planforslagetsikrer at de overordneteprinsippenefor
bystrukturenskalværede sammenhengendeblågrønnestrukturer,byrom og allmenn/offentlig
tilgangtil bydelensparkerog vassdrag.Det er satt avbestemmelsessoner
for bekkeåpning,satt
av gode arealtil byrom (torg), gangforbindelsersom skalsikresfor allmennferdsel.
Vedutforming av byrom og bygningerskalsammenhengenmed bl.a. omkringliggende
landskapog Fyllingsdalenshistoriskestrukturer ivaretas.
Planforslagetfølger i hovedsakopp, og ivaretarhovedkarakterenfor Fyllingsdalenslik den er
omtalt i Landskapsanalysen
(2015).

Utbyggingsområder
Planforslagettilretteleggerfor økt utnyttelse for de utbyggingsområderder områdeplanen
angir utnyttelsesgrad.Dette gjelder Oasenfelt BS1og BS2.
For sentrumsformåleneBS3-BS9
og for andreutbyggingsformåler det ikke satt
utnyttelsesgrad,byggegrensereller byggehøyder.Bestemmelsenevidereføreri hovedsak
eksisterendearealbrukfor de ulike feltene, men setter krav om detaljregulering.Gjennom
detaljreguleringskalbl.a. utnyttelsesgradog byggehøydefastsettesi for nye tiltak.
For blokkbebyggelsen,
BBB01-BBB22
(borettslagenefra 1970-tallet) setter bestemmelsene
bl.a. krav om at dersomflere nybyggplanleggesinnenfor et enhetlig borettslag,skalnybyggene
ha likt enhetlig preg og underordnesegeksisterendestruktur i feltet. Det skaltas hensyntil
eksisterendebygningsvolumers
høyderog siktlinjer mellom bygningene,slik at eksisterende
bokvalitetervidereføres.
Det er vanskeligå vurderekonsekvenserfor landskapnår det gjelder de byggeområdersom
ikke har en utnyttelsesgradeller byggehøyde.Konsekvensene
for landskapfor endringinnenfor
dissefeltene må vurderesi detaljreguleringsplan.
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Oasenfelt BS1og BS2
Oasenfelt BS1og BS2liggernede i dalbunnenog er av den grunn lite eksponert.Områdethar
relativt stor tålegrense.Tilpasningtil omkringliggendebebyggelseog det store
landskapsrommetvil væreviktig.
Oasenog næringsområdetrundt er i Landskapsanalysen
(2015)gitt liten (C)verdi og ikke
vurdert som sårbartfor endringer.Dette på bakgrunnav følgendekarakteristikker:
Bygningeneoppfattessom lukkedeog innadvendte.
Områdethar dårligelandskapstilpasninger
av de bygdeelementeneog manglende
ivaretagelseav grønnstruktur.
Bygningsstrukturermed tilhørendeparkeringsflaterog veianleggsom virker utflatende
på terrenget.
Fysiskebarrierer
Planforslagetfølgeropp landskapsanalysen
ved å endre utrykket til eksisterendeOasenfra å
værelukket og innadvendttil et mer åpent og inviterendebydelssenter.Fysiskavvisningseffekt
av eksisterendeOasener redusertblant annet ved at bestemmelsenesikrer aktivefasader
med glass,regulerertilgrensendetorg og gangarealtil inngangertil kjøpesenteretog sikrer
innvendigegangpassasjer;
en nord- sør og en øst-vest.Nord- sør passasjenvil væreen vil være
døgnåpenforbindelsemellom Lynghaugparken
i nord og Orrtuvatnet i sør.
Formingsveilederen
sier at arkaderskaletableressom et gjennomgåendearkitektonisk
element langsOasenfelt BS1mot torget o_ST1i vest og mot bybanestoppeti sør.Dette vil
væremed å skapeegenartog egenkarakterfor Oasen.Arkaderskalværeså åpneog
inviterendesom mulig, slik at kjøpesenterfasaden
bak arkadeneer lesbar.Sefigur under.
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Figur 6-23: Illustrasjon som viser nye Oasen (felt BS1) sett fra torget (o_ST1) i vest. Sentralt i bildet er
hovedinngang fra torget og her skal passasje øst- vest gå.

Visuelle barrierer
Planforslaget endrer eksisterende bygningsmasse fra å være en «lav» bebyggelse på 1-3.
etasjer med stort fotavtrykk til å gå i høyden med differensierte bygningsvolumer. De nye
byggene (A-F) i Oasen felt BS1 og BS2 får høyde opp mot tilgrensende boligblokk Sælemyr
borettslag i øst. Se figur under.

Figur 6-24: Østlige deler av tverrprofil 2. Oasen felt BS2 til venstre, BS3 og Sælemyr borettslag til høyre.

De nye byggene plasseres oppå Oasens eksisterende bygningsmasse. Eksisterende bygg brukes
som «terreng/ landskap», og det plasseres nye bygningsvolumer oppå. Byggegrenser siker at
nye bygg er brutt slik at de vil framstå som flere enkeltbygg. Det er satt ulik byggehøyde til de
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ulike byggene som sikrer variasjon i byggehøyde. Resultatet er et urbant landskap som gir preg
av et sentrumsområde (høy tetthet).
Planforslaget viser en høyere utnyttelse med både større byggehøyde og større fotavtrykk for
Oasen felt BS1 og BS2 enn den som er i dag. Se figur under.

Figur 6-25: Snitt 1 Eksisterende bebyggelse er i grå, ny bebyggelse er vist med rosa. Merk at 1. etasje
over bakken for bygg C og deler av bygg B etableres på dagens utendørs varemottak.

Ny bebyggelse varierer fra 6 etg. – 14 etasjer. Den høyeste bebyggelsen på 14. etasjer er i vest
mot nytt torg. Bygget rager ca. 49 meter over bakken og framstår som et høyhus. Se figur
under.
Økt bygningsvolum, både i fotavtrykk og byggehøyde, vil totalt sett fører til økt visuell barriere.
Dette gjelder for både nær- og fjernvirkning av nytt Oasen, selv om det er søkt brutt opp med
enkeltbygg. Å bryte opp med enkeltbygg kan avhjelpe på fjernvirkningen avhengig av hvor man
står. Det kan gi inntrykk av enkeltbygg.
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Figur 6-26 Illustrasjon sett fra kollektivterminalen mot Oasen felt BS1.

Byggene i felt BS1 (bygg B og C) med opptil 14 etasjer blir såpass høye at de at de bryter
silhuetten til åsryggen mellom Gullsteinen og Løvstakken sett fra Hjalmar Brantings vei i vest.
Se figurene under.
I landskapsanalysen (2015) er den langstrakte fjellryggen til Løvstakken pekt på som en særlig
viktig silhuettlinje for hele dalen. Videre er Løvstakken også pekt på som viktig romavgrensing
og orienteringspunkt i det store landskapsrommet.

Figur 6-27 Bilde tatt fra Hjalmar Brantings vei i vest sett mot dagens Oasen.
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Figur 6-28 Perspektiv som viser ny bebyggelse på Oasen, sett fra Hjalmar Brantings vei i vest.
(Illustrasjon av MAD arkitekter). OBS! Illustrasjonen viser ikke bebyggelse i sentrumsformål (BS9).
Illustrasjonen viser et bygg på kulturhustomten. Dette er ikke i samsvar med planlagt prosjekt på
kulturhustomten ettersom illustrasjonen ble laget før skisseprosjektet for kulturhuset var klart.

Ved Utbygging av BS1 og BS2 legges til grunn at det skal etableres grønne tak og takhager. Det
urbane landskapet blir dermed tilført nye grønne elementer. På denne måten blir eksisterende
bygg behandlet som landskap. Ovenfra, fra høyereliggende etasjer i ny og eksisterende
bebyggelse samt fra høyereliggende koller og høydedrag vil det nye landskapet oppå tak til
Oasen framstå med et grønt preg. Tettheten og byggehøydene vil gi tydelig identitet om et
bydelsenter.
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Figur6-29 Illustrasjontatt fra flyhøydefra øst sett mot OasenBS1i vest. OBS!Illustrasjonenviserikke
bebyggelsei sentrumsformålBS8og BS9eller på kulturhustomtenBAT2.

Oppsummering
Planforslagetvil ha positivekonsekvenserpå overordnetlandskapved at det leggertil rette for
at Fyllingsdalenskaraktersom «den grønnebydelen»bevaresog videreutvikles.
Det gir positivekonsekvensat parkeringsflaterreguleresbort og erstattesmed torg og gatetun.
Det er vanskeligå vurderekonsekvenserfor landskapnår det gjelder byggeområdersom ikke
har utnyttelsesgradeller byggehøyde.Dette må gjøresi detaljregulering.Oasenfelt BS1og BS2
vil ha positivekonsekvenserfor fysiskebarrierer,men negativekonsekvenserfor visuelle
barrierer.
Samletvurderesplanforslagetå gi ubetydeligtil noe positiv konsekvenser
for tema landskap.
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6.11. Kulturminner og kulturmiljø
Av de bygninger og anlegg som byantikvar har påpekt som har kulturhistorisk verdi og ligger
innenfor planområdet er de fleste ivaretatt og sikret med hensynssone bevaring kulturmiljø
(H570_1 - H570_8) med tilhørende bestemmelser. Dette gjelder:
 Kårbygningen Nebbevegen 3 (H570_1)
 Nebbestølen borettslag og Minken borettslag (H570_2)
 Fyllingsdalen kirke med klokketårn (H570_3)
 Nedre Krohnegården 10 (H570_4)
 Fyllingsdalens ungdomshus, Hjalmar Brantings vei 14 (H570_5)
 Sælen leir (H570_6 og H570_7)
 Gjenværende rester etter tunet til Bolstad gård/ Torgny Segerstedts vei 29-33 (H570_8)
 Smiberget borettslag A (H570_9)
Hver hensynssone har egne bestemmelser knyttet til seg. Generelt sikrer bestemmelsene til
hensynssonene at eksisterende uttrykk skal bevares innenfor hensynssonene ved vedlikehold/
utbedringer eller endringer som er i tråd med byantikvaren sine anbefalinger i
kulturminnedokumentasjonen.
Andre bygninger og anlegg som byantikvar har påpekt som har kulturhistorisk verdi som
reguleres med Sone hvor gjeldende detaljreguleringsplan fortsatt skal gjelde (H910) er
 Nedre Krohnegården 19
 Sentrale deler av området Sælen leir. Sælen leir er ivaretatt med hensynsone H570_6
og H570_7 i øst og vest, mens sentrale deler reguleres med Sone hvor gjeldende
detaljreguleringsplan fortsatt skal gjelde (H910).
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Figur 6-30 Figurene viser utklipp av plankart. Figur til venstre viser sone H910 (hvor gjeldende
detaljreguleringsplan fortsatt skal gjelde) hvor Nedre Krohnegården 19 inngår, mens figur til høyre viser
sone hvor Sælen leir inngår (H910).

En del av dagens veier i området følger samme trasé som det historisk har vært ferdselsårer.
Opplevelsesverdiene som kulturminne er i stor grad gått tapt, men planen sikrer at
vegforbindelsene fortsatt eksisterer.
Planforslaget medfører at 8 kulturminner / kulturmiljø får hensynssone bevaring i plankartet,
og bestemmelser som sikrer vern av verdiene. Dette er positivt. I et overordnet perspektiv og
ut fra den kunnskapen som er kjent i dag, er negative konsekvenser for kulturminner og
kulturmiljø begrenset. Det forventes at kulturhistoriske verdier vil bli håndtert nærmere i
videre detaljreguleringer med krav til kulturminnedokumentasjon. Dette vil gi mer detaljert
kunnskap som gjelder steinkonstruksjoner, jordbruksspor, ferdselsårer m.v. Byantikvaren sitt
kulturminnegrunnlag (2015) vil være viktig kunnskapsgrunnlag.
Samlet vurderes planforslaget til å medføre ubetydelig konsekvens for kulturminner og
kulturmiljø.
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6.12. Grønnstrukturog friluftsliv
Grønnstruktur–og friluftsområder
Planforslagetregulererog videreføreri hovedsakeksisterendegrønnstrukturog grønnstruktur
avsatti KPA2018.Det regulerestil formålenepark og friområder,bl.a. Lynghaugparken
og
parkområdetrundt Orrtuvatnet.
Noen grøntområderforeslåsomregulerttil byggeformål.Det gjelder bl.a. området som foreslås
regulert til framtidig skoletomt(o_BU3).Deler av dette arealeter i dag regulert til friluftsformål
og deler av området er avsatttil LNFog grønnstrukturi KPA2018.Bestemmelseknyttet til
skoletomten(o_BU3)sikrerat turveg som gir forbindelsemellom Krokatjønnvegen/Hjalmar
Brantingsvei og turvegenvidere nordovertil Løvåstjernet/Barliveien
ivaretas/reetableres.
Videreomreguleresgrønnstrukturmellom Fyllingsdalenstadionog HjalmarBrantingsvei til
byggeformål:delvistil idrettsanlegg(o_BIA1)og delvistil sentrumsformål(BS09).
Grønnstrukturener buffer mot idrettsområdetog gir visuellkontakt mellom Oasenog
idrettsområdesamt arealvidere søroverfor HjalmarBrantingsvei.
Nye gang-og sykkelanlegglangsfylkesvegenei planområdetvil gi økt arealtil
samferdselsformålog tilsvarenderedusertgrøntareali bl.a. Ortuparken,Lynghaugparken
og
noen borettslag.Det kan gi noen negativevirkninger,men bestemmelsenesikrerat annen
veggrunnlangssykkelvegenskalværegrønnebelter og opparbeidesmed trerekkerder dette
kan gjøres.
Omreguleringfra grønneformål til byggeformålgir negativkonsekvens.Spesieltomregulering
av grønt formål langsbekk til byggeformål,ogomreguleringav grønt formål til byggeformålpå
sørsidsidenav HjalmarBrantingsvei. Det vil ytterligere forsterkebarrierevirkningav Oasenog
bybanen.
Det reguleresny grønnstrukturfor et areallike sør for SmibergetborettslagA som er satt av til
bebyggelseog anlegg(ytre fortettingssone)i KPA2018.Dette gir positivekonsekvenser.
At
arealetregulerestil grønnstruktur,stemmermed, og videreførerden faktiskearealbruken.
Planforslagetleggertil rette for fortetting i eksisterendebyggesone.Dette vil føre til økt bruk
av grønnstrukturen.Planforslagetsetter kun utnyttelsesgradfor felt BS1og BS2.Det leggestil
at utnyttelsesgradenivaretarfoholdet mellom ny utbyggingog tilgjengeliggrønnstruktur.
Planforslagetvil ha noe negativkonsekvensfor grønnstruktur-og friluftsområder.
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Turveger/gangtraséer
Med intensivertbruk av grønnstrukturener det i tillegg til nok arealviktig med god
tilgjengelighet.
Planforslagetvidereførereksisterendegangforbindelsei planområdet,og leggertil rette for
noen nye.Planforslagetregulererdette gjennomfortau, torg, gatetun,gang-/ sykkelveg,
gangveg.Fellesbestemmelsene
sikrer at eksisterendegangforbindelser(turveger,stier,
barnetråkk,snarveger)skalivaretasog sikresfor allmennferdsel.Videreat gjennomgående
traseerskalværeoffentlige.Bestemmelsenesikrer ogsåat ved fortetting av boligområdenefelt
BBB01-BBB09,
BBB11-21skaleksisterendegang-og sykkeltraseeropprettholdeseller erstattes
med likeverdigetilbud.
Planforslagetviser videre et nytt gang-og sykkelvegsystem
som går langshovedvegstrukturen.
I tillegg leggesdet til rette for nye gangtraseersom sammenmed grøntområdenegir et godt
rekreasjonstilbudfor beboere.
Av nye turveger/ gangtraseer,viserplanforslaget:
Enny turveg/ snarveg(o_GT)som gir gangforbindelsefra fortau langsTureNermans
vei inn til SmibergetborettslagA.
Andre gangtraseersom planforslagetforeslår,er vist som bestemmelsesområder.
Dette gjelder
bestemmelsesområde
#11 - #15.
Bestemmelsesområde
#11 gir gangforbindelsepå nordsidenav sentrumsformålBS6,
mellom gangveg(o_SGG20)
og (o_SGG22).
Bestemmelsesområde
#12 gir ny gangforbindelsefra HjalmarBrantingsvei ved
bybanentil turveg langsøstsidenav Orrtuvatnet.Dette gir en sentralkoplingtil
turvegsystemetved Orrtuvatnet.Fleresteder kryssergangtraseenandre gangtraseer
som igjen gir tilkomst til bl.a. skoleområde(Ortun skoleog Fyllingsdalenvgs.)og til
borettslag.FraHjalmarBrantingsvei kan en gå videre via fortau enten mot øst eller
vest og via trapp eller rampe,kommeopp på torg (o_ST1)sør/ sørvestfor Oasenog
videre til bybanestopp,kollektivterminal,kulturhus,Oasen.Det er ikke en optimal
koplingfra gangvegi bestemmelsesområde
#12 mot målpunkt nord for Hjalmar
Brantingsvei. Det er lang gåavstandfør en er oppå torget. Entenmå en må krysseveg
2 ganger.Evt.gå via gangbrosom starter ved VestreSælemyrbrl. A. Sebilde under.
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Figur 6-31: Hjalmar Brantingsvei, sett fra innkjøring til parkeringskjeller i Oasen.





Bestemmelsesområde #13 gir ny gangforbindelse mellom boligblokker i ShetlandsLarsens vei (plan for Gnr. 22 bnr. 8, Gartnermarken, PlanID 11430203) og skoleområdet
(Ortun skole og Fyllingsdalen vgs.). Videre kopler bestemmelsesområde seg på
gangveg i #12 og andre turveger ved Orrtuvatnet.
Bestemmelsesområde #15 gir ny innvendig gangpassasje i Oasens plan 1 fra inngang til
sentret i sør (mot bybanestoppet) til inngang i nord (mot felt SGG4). Videre til gatetun
(o_SGT1) nord for Oasen og man kan bl.a. gå videre nordover via gangveg til Løvås
oppveksttun og Lynghaugparken. Sørover kommer gangforbindelse ut på torg (o_ST1)
og videre til bybanestopp. Deretter kan man gå på gangbro og ned til Vestre Sælemyr
borettslag eller gå via trapp nord for bybanestoppet og videre via fortau og krysse veg
for å så kommer på gangtraseer videre sørover i park ved Orrtuvatnet
(bestemmelsesområde # 12)

Planforslaget forbedrer gangforbindelse ved Oasen med torg i sør og vest (o_ST1), torg i øst
o_ST2), gatetun i nord (o_SGT1), gangveg i sør (o_SGG05) og i øst (SGG03). Videre sikrer
bestemmelsesområde #15 gangforbindelse gjennom Oasen gir bedre kopling/ tilgjengelighet
og er med på å bryte Osen ned som barriere for myke trafikanter.
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Figur 6-32 Utsnitt av plankart. Oasen reguleres til felt BS1- BS3. Arealer rundt reguleres til torg o_ST1 o_ST2, gatetun SGT1 og gangveger.
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Figur 6-33 Utsnitt kart som viser grønnstruktur, verdi og forbindelser. Røde piler viser ytterligere
forbindelse som planforslaget regulerer. Kilde: Asplan Viak 2015.

Planforslaget legger til rette for et forbedret gangvegnett og økt tilgjengelighet til viktige
målpunkt og til grønnstrukturen. Figuren under viser a det legge til rette for flere
gangkoplinger enn det som eksisterer i dag. Dette vil igjen føre til intensivert bruk av
grønnstrukturen.
Planforslaget vil gi positiv konsekvens for turveger og gangtraseer.
Samlet for tema grønnstruktur og friluftsområder vil planforslaget gi noe positiv konsekvens.
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6.13. Sammenhengende blågrønn struktur
Eksisterende blå- grønne strukturene som bl.a. Lynghaugtjørnet, Orrtuparken videreføres i
planforslaget, og reguleres som grønnstruktur park. Videre blir selve vannene (Orrtuvatnet,
Lynghaugtjørna) og bekkene (Løvåsbekken, Sælebekkens bekkeløp og bekk langs gangvei vest
for Minken borettslag) reguleres til kombinert naturområde/ friluftsområde i sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone.
Grøntområder uten parkmessig opparbeiding, der eksisterende vegetasjon skal ivaretas, er
regulert til friområder.
Planforslaget følger opp blågrønne forbindelser i temakart sammenhengende blå- grønne
strukturer i KPA 2018. Bl.a. ved å regulere bestemmelsessone bekkeåpning for:
 Store deler av det gamle løpet til Sælenelva (#20, #22, #24)
 Trase fra Orrtuvatnet gjennom vestre og østre Sælemyr og Lyshovden borettslag (#23)

Figur 6-34 Utsnitt av temakart bestemmelsesområder. Plangrense er vist med stiplet linje.
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Bestemmelsenesikrerat turvegenvidere nordovertil Løvåstjernet/Barliveien
skalivaretas/
reetableresgjennomområdet.
Planforslagetvil ha positiv konsekvensfor blågrønnestrukturer.

Jordressurser
Det er kun et mindre sammenhengende
arealved Fyllingsdalenvideregåendeskoleer vist som
fulldyrka jord innenfor planområdet.Dette arealetinngåri undervisningsformålfelt o_BU4og
deler av det inngåri bestemmelsesområde
#13 hvor det skaletableresgangforbindelsemellom
#12 og gangvegeri plan for gnr.22 bnr. 8, Gartnermarken,PlanID11430203.
Planforslagethar tilnærmet ingenkonsekvenser
for jordressurser.

6.14. Naturverdier
Rødlistearter
Det er registrert mangerødlistedefuglearter,noen krepsdyrog karplanteneaskog
skaftevjeblomi planområdet,og temaet er gitt stor verdi. Orrtuvatnet foreslåsregulert til
kombinert naturområde/friluftsområdei sjø og vassdragmed tilhørendestrandsone(o_VKA2)
og inngåri bestemmelsesområde
#24 som er avsatttil gjenåpningav vassdrag.Bestemmelse
knyttet til o_VKA1Lynghaugvatnetog o_VKA2Orrtuvatnet sikrer at vannetskalholdesfri for
inngrep.Flomreduserendetiltak som bekkeåpningtillates og at det kan tillates enkle
tilretteleggingstiltakfor tilkomst til vannet,herunder brygge.
Enkletiltak for tilkomst til vannet som bryggerog brukenav disse(støyog forstyrrelser)er
svaktnegativtfor rødlistedefuglearter,og spesielti hekkefasenapril til og med juli.
Tiltaketvurdereså få liten negativkonsekvensfor rødlistearterfor Orrtuvatn og
Lynghaugtjørnet.
Orrtuvatn med tilgrensendearealer
OmrådetinkludererOrrtuvatnet med tilgrensendehelofyttbelte (vannplanter),naturtypen rik
sumskogog annenskogsmarkrundt vannet.Lokalitetenble gitt middelsverdi av Rådgivende
Biologer.Orrtuvatnet er foreslått regulert til kombinert naturområde/friluftsområdei sjø og
vassdragmed tilhørendestrandsone(o_VKA2)og tilgrensendelandarealerer foreslått regulert
til park (o_GP3).Bestemmelsenetil felt o_GP3sikrer bl.a. at kantvegetasjonlangsvannet skal
tas vare på så langt som mulig. Områdetinngåri bestemmelsesområde
#24 som er avsatttil
gjenåpningav vassdrag.
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Den rike sumpskogen (med en rødlisteart) inngår i hensynssone for bevaring av naturmiljø
(H560). Bestemmelsene sikrer at naturtypen rik sumpskog ivaretas. Videre at flomreduserende
tiltak og vedlikehold og ferdsel på eksisterende gangveger kan tillates såfremt sumskogen
ivaretas. Bestemmelsene åpner for at tiltak for skjøtsel og restaurering av naturtypen,
herunder bekjemping av fremmede arter, kan tillates.
Planforslaget vurderes å gi noe positiv konsekvens for området og naturtypen.

Figur 6-35 Utsnitt av plankartet. Orrtuvatet er regulert som o_VKA2.

Lynghaugtjørna med bekkeløp
Lynghaugtjørna og bekkeløpet fra Lynhaugtjørna til Orrtuvatnet er gitt liten verdi av
Rådgivende Biologer. Lynghaugtjørna foreslås regulert til kombinert naturområde/
friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_VKA1) og inngår i
bestemmelsesområde #25 som er avsatt til gjenåpning av vassdrag. Bekkeløpet fra
Lynhaugtjørna til Orrtuvatnet går i hovedsak i rør, og er kun åpent bekkeløp helt i nord ved
Lynghaugtjørnet og ved Minken borettslag samt bekk/ elv rett nord for Orrtuvatnet. Det
gamle/ tidligere bekkeløpet inngår i hovedsak i bestemmelsesområder #20-25, med unntak av
sentrale deler av kjøpesenteret Oasen.
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Bestemmelsene sikrer at områdene merket #20-28 er avsatt til gjenåpning av vassdrag som kan
bidra til å restaurere vassdrag og bedre overvannshåndtering i området. Det er nylig utført
bekkeåpning like nord for Løvås oppveksttun til Lynghaugtjørna.
Tiltakene i planforslaget vil gi noe positiv konsekvens for Lynghaugtjørna med bekkeløp dersom
ytterligere bekkeåpning gjennomføres.
Løvåsbekkens bekkeløp og Sælebekkens bekkeløp
Løvåsbekkens bekkeløp og Sælebekkens bekkeløp med tilgrensende arealer innenfor
planområdet er gitt liten verdi.

Figur 6-36 Utsnitt av plankartet. Bekkeløpene er markert med blått omriss.

Løvåsbekkens bekkeløp og Sælebekkens bekkeløp er foreslått regulert til kombinert
naturområde/ friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, samt med
hensynssone grønnstruktur (H540). Dette er en buffer på 10 meter. Bestemmelser sikrer at
bekkeløp skal holdes åpent og kantvegetasjon skal ivaretas. Det skal tas hensyn til kvaliteter i
og ved bekkeløp; natur- og friluftskvaliteter i vassdraget med naturlige bunnforhold og
kantvegetasjon, kurver og variasjon, samt vurderinger av flom og erosjon og ivaretaking av
gjennomførte flom og erosjonstiltak.
Den delen av Løvåsbekken som ligger på ny skoletomt: hensynssone H540_1 på felt BU3 skal
bekkeløpet og kantvegetasjon hensyntas. Ved eventuelle endringer i bekkeløpet skal det
utformes parkmessig, på en måte som ivaretar natur- og friluftskvaliteter i vassdraget.
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Endeligutforming avgjøresved detaljreguleringav skoletomt,og konsekvensene
for bekkenmå
da vurderesnærmere.
Tiltakenei planforslagetvurdereså medføreubetydeligendringog konsekvensfor
Løvåsbekkens
bekkeløpog Sælebekkens
bekkeløp.
Samletvurderesplanforslagettil å medføreubetydeligkonsekvensfor tema naturverdier.

Miljøoppfølgingi anleggsfasen
I fellesbestemmelsene
§2.10.3er det åpnet for at kommunenkan kreveat det utarbeideset
miljøoppfølgingsprogram
(MOP)som skalhindre at tiltak og virksomheti planområdetikke
overskridervedtatte grenserfor støy,forurensing,luftkvalitet mm.
Fellesbestemmelsene
§2.5.5sikrer at forurenseteller slamholdigovervannikke skaltilføres
nærliggendevassdrag.
For framtidig skoletomt(o_BU3)og for midlertidig bygge-og anleggsområderfor bybanetil
Spelhaugen(#50 - #52) sikrer bestemmelseneat avrenningmed innhold av finpartikler i
anleggsfasenskalhåndteresmed sedimentasjonsbasseng
innenfor anleggsområdeteller andre
tiltak slik at ikke finpartikler slippesut i vassdrag.

Usikkerhet
Tidligerevar Orrtuvatnetog Lynhaugtjørnaregistrert som viktige«parkvann»for fugl av Bergen
kommune.Vannenehar ogsåen godt dokumentertfuglefaunai Artskart.I tillegg ble det
oppdatert en ny naturtypelokaliteti forbindelsemed feltarbeidettil RådgivendeBiologer.
Dette indikererat kunnskapsgrunnlaget
for naturmangfoldtidligere var bra. Enusikkerheter at
registreringeneav de to rødlistedekarplantenekystmarikåpe(EN)ved Lauvåsog av hvitkurle
(NT)fra Sælen.Sidende er fra henholdsvis1947og 1892,og fordi de er unøyaktigangitt
geografisk,så er deresnåværendestatususikker.
Sidennaturtypelokalitetenkartlagt som sumpskoger sammensattav flere typer,er det noe
usikkerhetom hvor mye av den som tilsvarerden rødlistedenaturtypen rik svartorsumpskog
(vurdert som sårbar,VU).Etter at feltarbeidetble utført i 2015 har Miljødirektoratet utarbeidet
en egeninstruksfor kartleggingav naturtyper,en metode som gir en mer nøyaktigavgrensning
av denne rødlistedenaturtypen.Uansetter skogensom den nå er avgrenseten viktig del av et
økologiskfunksjonsområdesom går rundt vannet.Det er ogsåen svakusikkerhetved at
vannprøveneble innsamlettilbake til 8. og 20. juni 2015.Generelter det ogsåusikkerheteri
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vurderingeneav virkningeneav ulike tiltak. Dette må seesnærmerepå/ følgesopp i
detaljreguleringene.

Vurderingetter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven§ 7 sier at prinsippenei §§ 8-12 skalleggestil grunn som retningslinjer
ved utøvingav offentlig myndighet.Flereav de miljørettslegeprinsippenesetter,på et
overordnanivå,forutsetningerog føringerfor konsekvensutredningen,
bla. om kravenetil
kunnskapsgrunnlaget,
beskrivelseav påvirkninger,vurderingav føre-varprinsippetog
kompenserendeog avbøtendetiltak. Under følgervurderingeretter §§ 8-12 i
naturmangfoldloven.
Kunnskapsgrunnlaget
§8
Det er registrert en naturtypelokalitetfra planområdetbasert på eget feltarbeid og det er også
foretatt en sammenstillingav artsforekomster,der fugl er viktigsteorganismegruppe,med vekt
på Orrtuvatnet og Lynghaugtjørna(eget feltarbeid for fugleregistreringerble ogsåutført). De
innsjøeneer ogsåvurdert som viktige økologiskefunksjonsområderfor arter. De er ogsåer to
av 12 viktige «parkvann»for hele Bergenkommune.Kunnskapsgrunnlaget
er basertpå eget
feltarbeid og vannprøvetaking,utført av RådgivendeBiologeri 2015,og eksisterende
informasjonfra nettkilder,rapporter (bl.a. fisk), Statsforvaltereni Vestlandog Bergen
kommune.Sidenplanområdetfor det mesteer bebygd,skalde viktige naturområdenevære
registrert. Kunnskapsgrunnlaget
er samletsett vurdert som tilstrekkelig.
Føre-var-prinsippet§ 9
Prinsippetskalbrukesnår kunnskapsgrunnlaget
vurderessom utilstrekkelignår det gjelder
kunnskapenom hvilkevirkningerbeslutningenhar for naturmangfold,og mulig vesentligskade
på naturmangfoldetskalda unngås.Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget
for de ulike
kategorieneav naturverdierer tilstrekkeligei dette prosjektet.Selvom det kan væregenerelle
usikkerheteri vurderingeneavkonsekvenser,er de her vurdert som tilstrekkelige,og føre-varprinsippetfor dette kommertrolig ikke til bruk.
Økosystemtilnærmingog samlet belastning§ 10 (samt § 11 og § 12)
Samletbelastningi forhold til naturmangfoldlovens§ 10 er summenav påvirkningfra dette
tiltaket og fra eksisterendepåvirkningog eventuelleframtidigetiltak. Det skalværesærlig
fokuspå om tiltaket gjør at forvaltningsmålenei §§ 4 og 5 ikke nås.
Forvaltningsmåletfor naturtyper er at de skalivaretasinnenfor deresnaturlige
utbredelsesområdeog med det artsmangfoldetog de økologiskeprosessenesom kjennetegner
den enkeltenaturtype. Forarter er målet at deresgenetiskemangfoldivaretaspå lang sikt og
at artene fins i levedyktigebestanderi sine naturligeutbredelsesområder.
Nedenforer de
viktigstemomentenei forhold til tiltakets samledebelastningbeskrevet.Konsekvensene
for
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naturverdienei planområdeter vurdert til godt begrunnether.Vurderingav samletbelastning
leggervekt på om det finnes kommunaleeller private planinitiativeller andre tiltak som virker
på den sammetypen natur som finnesi planområdet.Det er ikke kjent andre tiltak eller planer
fra området.
Kostnaderved miljøforringelseskal bæresav tiltakshaver§ 11
Det er tiltakshaversom dekkerkostnaderfor å hindre eller avgrenseskaderpå
naturmangfoldet.
Miljøforsvarlegeteknikker og driftsmetoder § 12
I lovens§ 12 er det gitt retningslinjerom at det skalvelgesteknikker,driftsmetoder og
lokaliseringsom gir det bestesamfunnsmessige
resultatet,der hensynettil naturmangfoldeter
en viktig faktor. I denneplanener det viktig at det ikke utføresanleggsarbeidi perioden fugl
hekker,dvs.april og til og med juli. Det vil ogsåværeviktig ved gjennomføringav tiltak å
beholdeså mye som mulig av naturlig vegetasjonenbådei vanneneog kantsonenemed skog
mellom vanneneog veieneog parkeneutenfor.Hensyntil sumpskogenved Orrtuvatnet er også
viktig.

6.15. Sosialinfrastruktur
Skoleog barnehage
Det er tilstrekkeligkapasitetfor skolerog barnehageri planområdeti dag,i henholdtil
Skolebruksplan2021-2030og etat for skoleog etat for barnehage.
Skolebruksplanpekerpå at områdereguleringenog utbyggingav bybaneer planer/ tiltak som
på sikt kan gi potensialfor økt boligutbyggingog fortetting i bydelensom igjen fører til behov
for mer skolekapasitet.Skolebruksplanen
påpekerat det bør derfor vurdereså avsette
skoletomti områdeplanen.Planforslagetfølgeropp skolebruksplanenog leggertil rette for
framtidig skoletomti felt o_BU3.Ettersombybanenhar satt av deler av området til rigg- og
anleggved videre føring av trasé til Spelhaugenvil ikke tomten kunne byggesut før
anleggsvirksomheten
opphører.Dette medføreren usikkerhetfor når skoletomtener
tilgjengelig.
Barnehagebruksplanen
påpekerat frem mot 2030forventesdet en stabil utvikling i barnetallet
med i underkantav 1700 barn frem mot 2030.Totaløkningi Fyllingsdalenbyområdei
prognoseperiodenfra utgangenav 2016frem mot 2030 forventeså værerundt 100 barn. På
sikt bør det avsettesarealtil barnehagersom kan byggesut ved behov.Barnehagebruksplanen
pekerpå at det vil væremulig å leggetil rette for å utnytte ledig areali eksisterende
barnehageri byområdetog/eller utvide kapasiteteni et eller flere oppveksttun.Planen
omtaler ikke områdereguleringensom sikt kan gi potensialfor økt boligutbyggingi bydelen
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som igjen fører til behovfor mer barnehagedekning.
Det er ikke avsattarealtil nye barnehager
innenfor dette planområdet,men det vurderes/avsettesinnenfor planområdetfor
områdereguleringenav Spelhaugen.
Planforslagetleggertil rette for framtidig skoletomt,men det er usikkertfor nå den bygges.
Planforslagetregulererikke barnehage,det vurderes/avsettesinnenfor planområdetfor
områdereguleringenav Spelhaugen.
For tema skoleog barnehagevurderesplanforslagetå medføreubetydeligkonsekvens.

Annensosialinfrastruktur
Planforslagethar ikke negativekonsekvenserfor annensosialinfrastruktur.Eksisterendetilbud
for idrett, offentlig tjenesteyting,sykehjem,dagligvareog kollektiv ivaretaseller utbedresi
planområdet.Det planleggesdessutennytt kulturhusi sentrum av Fyllingsdalen.
Samletvurderesplanforslagettil å medførepositiv konsekvensfortema sosialinfrastruktur.

6.16. Barnog ungesinteresser
Planforslagetregulererog videreførereksisterendeskole-og barnehager(oppveksttun)og
borettslagmed sinenærområder.Dette inkludererlekeplasser,ballbaner,(ballbinger),
skogsområdeved Sælenoppveksttunog grøntområdeved Ortun skole.
Planforslagetregulererog videreførerLynghaugparken
(o_GP1)og parkenrundt Orrtuvatnet
(o_GP3)og regulerervannenesom kombinert naturområde/friluftsområdei sjø og vassdrag
med tilhørendestrandsone:o_VKA1Lynghaugtjørnetog o_VKA2Orrtuvatnet slik atvannene
kan brukestil friluftsaktiviteter.Det tillates enkle tilretteleggingstiltakfor tilkomst til vannet,
herunder brygge.
Bestemmelsenesikrer videreføringav eksisterendebruk og ny tilretteleggingfor ferdsel,
uorganisertlek og opphold i o_GP1Lynghaugparken,
o_GPved Fyllingsdalenkirke, o_GP3
rundt Orrtuvatnet og o_GP6ved gjenåpnetdel av Løvåsbekken.
Planforslagetleggervidere til
rette for at park o_GP4og o_GP5nord for Oasenkanopparbeidessom våtmarksparkog
brukestil bl.a. opphold,lek.
Idrettsanleggved Fyllingsdalenstadionvidereføres,og planforslagetregulereroffentlig
kulturhustomt o_BAT2 som inkludererbibliotek. Et kulturhusvil gi viktige tilbud til barn og
unge.
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Planforslaget legger til rette for gode og trygge gangforbindelser til skoler, parker, idrettsanlegg
o.l. Planforslaget ivaretar eksisterende gangforbindelser og legger til rette for å etablere nye
bl.a. med bestemmelsesområder #11- #15, se kap. 6.12.2 for beskrivelse.
Planforslaget vurderes til å gi positiv konsekvens for tema barn og unge.

6.17. Mobilitet
Planforslaget har mål om null vekst i personbiltrafikken, og legger til rette for en lav
parkeringsdekning eller utvidelse av eksisterende vegnet eller bygging av nye veger. Bygging av
bybane til Fyllingsdalen og ny kollektivterminal er ventet å gi en effekt med tanke på andelen
som velger kollektive reisemåter. Ny sykkeltunnel som bygges i forbindelse med
bybaneprosjektet vil gi Fyllingsdalen en helt ny forbindelse til deler av byen på andre siden av
Løvstakken. Samtidig legger planforslaget til rette for myke trafikanter, både med styrking og
utbedring av gangforbindelser, fortau og gangareal, og med tilrettelegging for nye sykkelanlegg.
Mobilitetsplanen skisserer i kapittel seks tiltak som kan bidra til å redusere biltrafikken, og få
opp andelen miljøvennlige reiser internt i- og til/ fra bydelen. Tiltakene baserer seg på
gjeldende føringer, samt de analyser og virkemidler som er presentert i mobilitetsplanen.
Det er listet opp tiltak for gående, syklende, kollektivreiser, delt mobilitet og for reduksjon av
biltrafikken. Mange av tiltakene som listes opp er de samme for de ulike gruppene/
kategoriene. Andre foreslåtte tiltak, som f.eks. tiltak for delt mobilitet, kan være utfordrende å
følge direkte opp i planforslaget. For fullstendig liste over foreslåtte tiltak i vises det til
mobilitetsplanen. I det følgende gis en kort oppsummering av tiltak som er fulgt opp i planen.
Planen legger opp til en blanding av funksjoner med bolig, butikker og kulturtilbud i
senterområdet Oasen, og det legges til rette for etablering av boligbebyggelse i sentrum. Det
åpnes også for høyere utnyttelse i boligområder andre steder i planområdet, og særlig de
boligområdene som ligger tettest på sentrum. Høyere tetthet gir nærhet til funksjoner, og gir
økt potensial for byliv. Sammenkobling av gangnett med nye forbindelser og bedre tilbud for
myke trafikanter gir økt trygghet og trafikksikkerhet, som både er tiltak for gående og syklende.
Det stilles krav til fasadelengder i bestemmelsene og aktive fasader på bakkeplan, med
innganger i første etasje.
Det er vedtatt at bysykkelordningen skal ut i bydelene, og det vil etableres stasjoner for
bysykkel i sentrumsområdet Oasen. Dette følger også opp foreslåtte tiltak for syklende i
mobilitetsplanen. Det er også stilt kvalitetskrav til sykkelparkering i bestemmelsene, både som
felles bestemmelser til bebyggelse og anlegg, og særskilt for Oasen felt BS1 og BS2, med bl.a.
god og tyverisikker parkering. Det skal også etableres sykkelparkering i tilknytning til senteret (i
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tillegg til at det er eksisterendeplasser),og det reguleresnytt sykkelanleggmed fortau langs
hele ringveisystemet.
For kollektivreisendevil framkommelighetog tilgjengelighetbedresbådemed etableringenav
bybanentil Fyllingsdalenog ny kollektivterminal.Vedat både bybaneog busstilbudeter samlet
i sentrum leggesdet til rette for kombinasjonav reisemiddel.Det sammegjør godeog sikre
løsningerfor sykkelparkeringi til knytningtil kollektivholdeplassene.
Det leggestil rette for god tilgjengelighetog framkommelighetved at det leggestil rette for
sentrumsnæreboliger på Oasensenter,samt settesav flere felt til sentrumsformåli
planområdet.Det leggesogsåtil rette for godekoblingerfra boligområdeneinn til og gjennom
senteret.
Tiltakenefor delt mobilitet kan væreutfordrendeå styre i en områderegulering,men det er
lagt til rette for en stopplommeved Oasensom kan benyttesfor av-og påstigningav
passasjererved delt transport. Bestemmelsenesikrer at det i nye boligprosjektskaldet
etableresplasstil bildeling.
Når det gjelder tiltak for å reduserebiltrafikkener det sikret i fellesbestemmelsene
til
bebyggelseni planområdetat alle p-plasseri p-hus,kjeller el større innendørsanleggskal
utformes med tilretteleggingfor lading.Nye utendørsparkeringsplasser
for næringsbebyggelse
skalogsåtilretteleggesmed lading.Det leggesogsåopp til at en i detaljreguleringskalfølge
KPAsinekrav til parkeringsdekning.
Samletvurderesplanforslagetå gi positiv konsekvensfor mobilitet i planområdet.

6.18. Trafikkog parkering
Planforslagettilretteleggerfor gangveger,sykkelveger,
og kollektivtransportmed
kollektivterminalfor bussog bybanemed stopp rett ved Oasen.Det tilretteleggesfor et
kollektivknutepunktvest og sørvestfor Oasenmed ny kollektivterminalog bybanestoppsom
gir mulighet for omstigningmellom bybane,buss,gange,sykkelog drosje.Planforslagethar
positiv konsekvensfor trafikk-og parkeringssituasjonen
i planområdet.

Gang-og sykkelanlegget
Planforslagetleggertil rette for et bedre utbyggetgang-ogsykkelnett.Storedeler av
sykkelanleggetsom reguleresi områdereguleringener prioritert sykkelnettog offentlig
utbyggingsfase1.
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I sykkelstrategienstår det at: «Sykkelnettetvil i strategiperiodenbli klassifiserti kategoriene
«høykvalitet»,«godt nok», «tilbud med svakheter»og til slutt de deler som er «kritisk dårlig/
farlig/uten tilbud. Veieierneskalsikreat de deler av nettet som inngåri «offentlig
utbyggingsfase1» minst oppnår kategorien«godt nok» innen 2030».
I bestemmelseneer det stilt rekkefølgekravtil at sykkelanleggmed fortau langs
ringveiesystemet,samt i Nebbeveien,Nebbestølenog NedreKrohnegårdenskalværesikret
opparbeidet.Utbyggingsavtalervil bidragtil deler av finansieringenav sykkelanlegget,mens
det offentligemå påregneå ta en stor del av kostnaden.
For sykkelog gangei planområdetvurderesdet at planforslagetvil ha positiv konsekvens.

Trafikksikkerhet
Dagensvegerer i stor gradsmaleog har smalefortau og det finnesikke sykkelanlegg.Inn mot
og rundt Oasener det lite sammenhengmellom gangveger.Planforslagetmed et helhetlig
systemfor sykkelanleggmed fortau langshovedvegsystemet
vil gi en bedre trafikksikkerhetfor
gåendeog syklende.

Parkering
I sentrumsområdeter målet at all parkeringskalleggestil fellesanleggunder bakkeneller
under bebyggelse.Det tilsier fjerning av overflateparkeringi sentrumsområdetved
detaljreguleringeri området.I felt BS1og BS2er alleredeparkeringlagt til fellesp-kjellere
under Oasen,så her endresikke situasjoneni særliggrad,men det er satt av et ekstrafelt med
parkeringskjellerunder o_ST1.Dette kan først realiseresnår det er behovfor mer parkeringi
henholdtil KPA2018.
Eksisterendeparkeringi boligområderopprettholdes,men ved fortetting og nybyggingi skal
det søkeså leggetil rette for parkeringi fellesanleggogsåher. Dersomplanenslykkesi å samle
mest mulig av parkeringeni fellesanleggunder bakkenog i byggkan dette gi stor positiv
konsekvensi noen områder.
Når sykkelanleggmed fortau realisereslangsringveinettet,vil dette få konsekvenserfor
parkeringssituasjonen
i borettslagenelangsveien,da dissei stor gradhar parkeringsplasser
langsveien.Eksaktkonsekvenssom følgeav tiltaket er ikke avklartettersom sykkelanlegget
ikke er prosjektert,og dette må avklaresi prosjekteringenav sykkelanlegget.
Eksisterendegateparkeringvil på sikt fjernes flere stederda det leggestil rette for etablering
av fortau og fortausutvidelser.Dette gjelder f.eks.i TureNermansvei, der det leggesopp til
fortau på utsidenav veien,veien NedreKrohnegårdenreguleresom til gang-og sykkelveiog
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Ørnahaugen der det legges til rette både for bredere gate og fortau. Skilting av
parkeringsregler er ikke en del av arbeidet med reguleringsplanen, men må følges opp av
Bymiljøetaten.
For parkering er det vurdert at planen gir en svak positiv konsekvens.
Samlet sett er det vurder at planforslaget gir positiv konsekvens for temaet trafikk og
parkering.

6.19. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Resultatet av ROS-analysen er summert i tabellen under inkludert forslag til risikoreduserende
tiltak.
Tabell 19 Oppsummering av risiko.

Uønsket
hendelse

Forslag til risikoreduserende tiltak og
ev. oppfølging i plan

Risiko
Liv/helse

Miljø

1. Ekstremvær vind

12

4

Materielle/
økonomiske
verdier
12

2. Flom i
vassdrag

12

6

9
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Konstruksjoner, bygg og utstyr må
bygges og sikres iht. gjeldende
forskrifter. Dette sikres gjennom
prosjektering og behandling av den
enkelte byggesak og ivaretas
gjennom bl.a. plan- og bygningsloven
med tilhørende regelverk.
Tilgjengelighet for utrykningsetatene
sikres gjennom utforming av
vegsystemet og tilkomster i planen
og påfølgende
detaljreguleringsplaner/søknader.
Det avsettes faresone flom i
plankartet, med tilhørende
bestemmelser. Det avsettes
bestemmelsesområder for
bekkeåpninger med potensial for å
redusere flomfare i plankartet, med
tilhørende bestemmelser. Det sikres i
bestemmelsene at flomsikkert nivå

202

3. Urban
flom/overvann

12
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fastsettes gjennom detaljerte
analyser i detaljregulering og/eller
søknad. Aktuelle tiltak på
områdereguleringsnivå, herunder
flomveger, går fram av VArammeplan som godkjennes av VAetaten. Sentrale bygg og anlegg som
ikke har krav om detaljregulering,
som Oasen, Løvås oppveksttun og
Bybanen, bør utføre detaljerte
analyser for utarbeidelse av
supplerende handlingsplaner og
avbøtende tiltak.
Eksisterende grøntstruktur og åpne
vann sikres gjennom regulering til
grønnstruktur og friluftsliv. Det
avsettes bestemmelsesområder for
bekkeåpninger som kan gi bedre
flomveger langs eksisterende
avrenningslinjer, med tilhørende
bestemmelser. Aktuelle tiltak på
områdereguleringsnivå, herunder
flomveger og hvor det er behov for
tiltak på overvannssystemet, går fram
av VA-rammeplan som godkjennes av
VA-etaten. Det stilles krav om VArammeplan ved detaljregulering.
Hovedprinsippet er at økt avrenning
som følge av økt andel tette flater
skal håndteres lokalt på tomten og
ikke medføre til økt avrenning mot
overvanns-, avløpssystemet eller
vassdragene, iht. KDP for overvann.
Sentrale bygg og anlegg som ikke har
krav om detaljregulering, som Oasen,
Løvås oppveksttun og Bybanen, bør
utføre detaljerte analyser for
utarbeidelse av supplerende
handlingsplaner og avbøtende tiltak.
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4. Storbrann

8

6

6

5. Trafikkulykke

20

5

10

6. Arrangement

6

2

4

Eksisterende grøntstruktur og åpne
vann sikres gjennom regulering til
grønnstruktur og friluftsliv.
Planforslaget regulerer veg/tilkomst
for brannbiler/utrykningskjøretøy til
området. Den enkelte
detaljregulering/tiltak må oppfylle
brannvesenets krav til adkomst og
oppstilling.
Slokkevannskapasitet/brannkummer
sikres gjennom tiltak i VArammeplan. Brannsikkerhet i sårbare
objekter forutsettes løst gjennom
TEK17 og generell brannvernberedskap. Tiltak for å hindre
skogbrann må løses på overordnet
beredskapsnivå.
Vegnettet inkl. gang og sykkelveger
og frisiktsoner reguleres iht.
gjeldende vegnormaler.
Rekkefølgekrav i bestemmelsene til
detaljerte vurderinger ift. utforming
og sikring i detaljregulering/søknad
om tiltak og opparbeiding av veg,
gang og sykkel. Sikre tilgjengelighet
for utrykningskjøretøy.
Planforslaget regulerer vegtilkomst for
utrykningskjøretøy til området. Den enkelte
detaljregulering/tiltak må oppfylle krav til
adkomst og oppstilling for
utrykningskjøretøy.

Risiko er synliggjort i kategoriene grønn, gul og rød i samsvar med Bergen kommunes
risikomatrise.
To hendelser er plassert i rød kategori for liv og helse der risikoreduserende tiltak er
nødvendig. Det gjelder hendelse nr. 2 Flom i vassdrag, og hendelse nr. 5. Trafikkulykke. Det er
gjennomført flomsonekartlegging. Faresoner for flom og bestemmelsesområder for åpning av
bekker som kan bidra til å redusere flomfaren er lagt inn i plankartet med tilhørende
bestemmelser. Det stilles krav om detaljerte utredninger for å finne flomsikkert nivå og ev.
andre tiltak ved detaljregulering og rammesøknad. Vegnettet inkl. gang og sykkelveger og
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frisiktsoner reguleres iht. gjeldende vegnormaler. Etter dette er risikoen vurdert å være
akseptabel.
For hendelser i gul kategori skal tiltak vurderes. Forslag til tiltak framgår av tabellen over. Tiltak
som framgår av VA-rammeplan for å redusere risiko for overvannsflom anses som særlig
viktige. Risikoen vurderes som akseptabel etter dette.
Hendelser plassert i grønn kategori er vurdert til akseptabel risiko.
Se vedlagt ROS- analyse for utfyllende informasjon.

6.20. Støy
Planforslaget legger til rette for fortetting. Det er et mål om null vekst i personbiltrafikken.
Det er ikke mulig å gi en konkret vurdering av virkninger av planforslaget med tanke på
vegtrafikkstøy da utnyttelsesgrad, og evt. antall boenheter, ikke er avklart for
bebyggelsesområdene (med unntak av BS1 og BS2). Dette må vurderes nærmere i kommende
detaljreguleringer.
Planområdet er i dag utsatt for vegtrafikkstøy og vil også få banestøy fra bybanen. Dette vil
påvirke boliger og uteområder i støyutsatte områder. Det er utført både overordnede
støyberegninger fra vegtrafikk i forbindelse med områdereguleringsplanen, og mer detaljerte
støyberegninger for felt BS1 og BS2. Overordnede støyberegninger er fulgt opp i planforslaget
sine fellesbestemmelser og detaljerte støyberegninger er fulgt opp i egne støybestemmelser
knyttet til felt BS1 og BS2.
Områdereguleringen
Fellesbestemmelsene stiller krav til at støynivå skal dokumenteres og eventuelle støytiltak
fastsettes gjennom detaljert støyutredning i den enkelte detaljreguleringsplanen.
Planforslaget følger opp og er i tråd med kommuneplanenes bestemmelser §22.2. a støy;
planløsning og stille side. Videre sikrer planforslaget sine fellesbestemmelser sine
fellesbestemmelser at gjeldende støyforskrift skal følges
Detaljregulering BS1 og BS2
I forbindelse med detaljregulering for Oasen BS1 og BS2 har det blitt utført mer detaljerte
støyberegninger av Cowi AS.
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Felt BS1 og BS2 vil være utsatt for støy fra Hjalmar Brantings vei, Folke Bernadottes vei og den
planlagte Bybanen (byggetrinn 4). Sør og sørvestlige deler av feltene ligger i gul støysone. Se
figur under..

Figur 6-37 Utsnitt av støykart som viser veitrafikkstøy. Kilde: Oasen – støyutredning av Cowi AS.

Det er utført en vurdering av støy fra veitrafikk og Bybanen samlet for å se hvordan disse
støykildene forholder seg til hverandre. Dominerende støykilde på planområdet er veitrafikk.
Men for fasader på kort avstand fra Bybanen vil støybelastningen fra veitrafikk og Bybanen
være omtrent like høy (60 – 61 dB).
Samlet støynivå fra veitrafikk og Bybanen er ikke høyere enn 63 dB, dvs. lavere enn
grenseverdien for rød støysone for veitrafikk. Det er ikke benyttet skjerpede grenseverdier for
sumstøysituasjonen pga. ønsket om å utvikle en mer flerfunksjonell sentrumskjerne som
inkluderer boliger. Se figur under.
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Figur 6-38 Utsnitt av støykart som viser støy fra veitrafikk og Bybanen Kilde: Oasen – støyutredning av
Cowi AS.

Planforslaget åpner for at boenheter i bygg C, D og E ikke må ha fasade mot stille side, men de
boenhetene i bygg C, D og E som ikke har fasade mot stille side skal fasadestøy ved halvparten
av alle oppholdsrom og minst 1 soverom dempes til nedre grenseverdi for gul sone ved hjelp
av sprang i fasader, balkonger og balkongrekkeverk.
Bestemmelsene sikrer videre at det skal vurderes støyskjerming for alle uteoppholdsareal,
private uteoppholdsareal på balkonger skal støyskjermes hvis det er mulig. Videre sier
bestemmelsene at støytiltak på privat uteareal/balkonger mot offentlige byrom skal utformes
med hensyn til et åpent og variert fasadeuttrykk.
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Der støynivået er for høyt til at samfunnsmessig riktig boligfortetting kan oppnås basert på
normale grenseverdier, er det gjort avvik.
Det vurderes at planforslaget i seg selv ikke vil føre til økt støybelasning fra vegtrafikkstøy. Pga.
planområdet i dag er utsatt for vegtrafikkstøy, og dessuten vil få banestøy fra bybanen, vil
dette gi negativ påvirkning på enkelte boliger og uteområder.
Samlet vurderes det at planforslaget vil gi ubetydelig til noe negativ konsekvens for tema støy.

6.21. Luftforurensing
Luftsonekartene viser ingen overskridelser av rød og gul sone i Fyllingsdalen. Tiltaket i seg selv
forventes å ikke generere økt luftforurensning selv om det stipuleres noe mer biltrafikk.
(Asplan Viak, 2020, Trafikk og mobilitet).
Det konkluderes dermed med at luftkvaliteten er tilfredsstillende, selv om det må påpekes at
luftsonekartene fra NBV er av grov oppløsning og at luftkvaliteten lokalt kan være noe
dårligere enn angitt.
Det er ikke utført lokal spredningsmodellberegning eller vindberegninger for Fyllingsdalen i
dette prosjektet.
Reguleringsbestemmelsene sikrer at bytrær / gatetrær skal bevares, og skal erstattes ved skade
eller felling, og ved detaljregulering skal det settes av tilstrekkelig areal til trær.
Utover dette har Fyllingsdalen en god og tydelig grønnstruktur som bevares, og har potensial
til å videreføres gjennom torg og utearealer gjennom sentrumsområdet.
Samlet sett vurderers det at planforslaget gir ubetydelig konsekvens for temaet
luftforurensning.

6.22. Handel
Områdereguleringen legger til rette for økt handelsareal i sentrumsområdet Oasen, innenfor
feltene som er avsatt til sentrumsformål. Handelsvirksomhet skal tilpasses bystrukturen og ha
åpne fasader mot sentrale gater og byrom.
I handelsanalysen til områdereguleringen er det skissert et utbyggingspotensial for ny handel i
Fyllingsdalen sentrale deler, som er fulgt opp i reguleringsbestemmelsene.
Utbyggingspotensial dagens situasjon, iht. handelsanalysen
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Dersom det legges til grunn dagens innbyggertall og at handelstilbudet i Oasen senterområde
skal bidra til 100 % dekningsgrad i Fyllingsdalen bydel for hhv. dagligvarer og utvalgsvarer, og
50 % for hhv. møbler, hvitevarer mm. og byggvarer/hagesenter kan det etableres følgende
handelsarealer:
 Dagligvarer: 5000 m2
 Utvalgsvarer: 8000 m2
 Møbler, hvitevarer mm: 0 m2
 Byggvarer/hagesenter: 100 m2
Til sammen gir dette et utbyggingspotensial på 13 100 m2 som også omfatter næringsområdet
på Spelhaugen. I områdereguleringen er det derfor lagt inn et utbyggingpotensial på 10.000m²
for sentrumsområdet Oasen (resten kan legges til sentrumsområdet i Spelhaugen). Av disse
kan 4200 m² m² etableres i Oasen senter felt BS1 og BS2, mens de resten 5800m² skal
forbeholdes de øvrige sentrumsfeltene (BS3- BS9).
Det kan iht. bestemmelser til KPA 2018 også etableres inntil 1500m² til dagligvarebutikker
utenfor sentrumsformålet, og dette er holdt utenfor utbyggingspotensialet angitt i
handelsanalysen.
Planforslaget har gjort en analyse av framtidig behov for handelsareal i Fyllingsdalen, og en
fordeling mellom næringsområdet Spelhaugen og sentrumsområdet Oasen. Handel er samlet
til sentrum, med unntak for etablering av dagligvarehandel. Samlet sett vurderes det at
planforslaget gir positiv konsekvens for handel.

6.23. Vann, avløp og overvann
Fortetting i planområdet vil føre til mer bebygd areal og tette flater. Det vises til VArammeplanen for beskrivelse av vannforsyning/ brannvann, spillvann, overvannshåndtering og
flom i de ulike delområdene i planområdet. Overordnet VA- rammeplan gir føringer som må
følges opp i detaljreguleringsplaner.
Overordnet VA- rammeplan gir føringer som sikrer at overvann infiltreres og fordrøyes slik at
negative konsekvenser for flom unngås. Dette er fulgt opp i reguleringsbestemmelsene §2.5
overvannshåndtering. For Vann, avløp og overvannshåndtering vurderes planforslaget å gi en
ubetydelig konsekvens.
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6.24. Energi og klima
Nye byggeområder vil ha tilknytningsplikt til fjernvarmenett, med mindre bedre og mer
energieffektive løsninger dokumenteres i det enkelte prosjekt. Det vil også stilles krav til
klimagassregnskap for kommende detaljreguleringer innenfor planområdet.
I klimagassregnskap for Oasen er det foreslått noen mulige utslippsreduserende tiltak, listet
opp under. Klimagassutslippene er beregnet ut fra standard material- og energibruk,
og kan benyttes som utgangspunkt for å gå videre med mer detaljerte
klimagassberegninger og krav til lavutslippsløsninger.
Mulige klimagassreduserende tiltak kan være:
- Energieffektiviserende tiltak
- Installasjon av solceller
- Bergvarme anlegg
- Effektive termiske varmesystemer, f.eks. med bedre dekningsgrad for varmepumpe, og
som utnytter ulike formåls ulike varme- og kjølebehovsprofiler. (Utnytte
overskuddsvarme fra forretning til tappevannsoppvarming for boliger, f.eks.)
- Konstruere arealeffektive løsninger
- Jobber for å redusere materialmengder i konstruksjon.
- Velge materialtyper med lave utslipp, som f.eks. trebaserte materialer.
Forslagene til tiltak må følges opp i detaljprosjekteringen av Oasen.
Planforslaget antas å gi redusert klimaavtrykk sammenliknet med nullalternativet. Det viktigste
bidraget til redusert klimaavtrykk forventes å komme av et utbyggingsmønster som reduserer
transportbehovet, samt etablering av boliger med lite oppvarmingsbehov. Dette gir positiv
konsekvens for energi og klima.

6.25. Konsekvenser for næringsinteresser
Handelsanalysen angir et potensial for antall kvadratmeter ny næringsutbygging i området.
Handelsvirksomhet skal legges til sentrumsfeltene i planområdet, da en ønsker et konsentrert
sentrumsområde. Det tillates ikke arealkrevende varehandel innenfor planområdet. Med
arealkrevende handel menes bilforretninger, trelast, byggevare, planteskole/ hagesentre m.m.
Det er tidligere avklart at det er Oasen som er bydelssenteret i Fyllingsdalen. Næringsområdet
på Spelhaugen har også potensial for noe nytt handelsareal, men hovedtyngden av nytt
handelsareal skal lokaliseres til bydelssenteret Oasen.
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Oasen senter
Kjøpesenteret vil få en økning i bruksareal, både i handels-, kontor- og boligareal. Planforslaget
gir muligheter for å utvide handelstilbudet i senteret, og bygging av boliger på toppen av
eksisterende senter gir økt kundegrunnlag i nærområdet. Etablering av bybanen,
kollektivterminalen og nytt kulturhus i sentrumsområdet, vil også være gunstig for handelen i
Oasen senter. Eksisterende varemottak i sørvest er planlagt flyttet under bakken, både i
reguleringsplan for bybanen og i områdereguleringen, noe som vil ha en stor kostnad. Det er
stilt rekkefølgekrav til flytting av varemottaket i bestemmelsene, knyttet til bruk av ny
bebyggelse i BS1 (bygg A, B og C). Videreføring av bybanen til Spelhaugen vil utløse behov for
flytting av varemottaket, men det er usikkert når dette vil skje.. Omstrukturering og utbygging
av senteret er også kostbart, men foreslått boligutbygging vil gi potensial for økonomisk
gevinst.
Felt BS7/ Spectrumbygget
Reguleringsplanen for bybanen har ikke tatt med seg tomten i planområdet, men har regulert
fortau som ligger innenfor deler av bygget. Løsningen er videreført i områdereguleringen, og
det betyr at bygget må rives dersom vei og fortausløsning regulert i bybaneplanen skal bygges
ut. Bygget er derfor forutsatt fjernet i områdereguleringen. I tillegg vil det være behov for å ta
deler av tomten til etablering av gang- og sykkelvei fra rundkjøring nord for bygget og sørover.
Tomten er satt av til sentrumsformål, og gir potensial for ny bebyggelse med økt
utnyttelsesgrad og byggehøyde. Dette må fastsettes i detaljregulering av området.
K/ T 1
Det er satt av et areal langs Hjalmar Brantings vei der det er potensial for å etablere næring og
kontor. Tomten er smal og har ikke plass til arealkrevende næringsvirksomhet med behov for
parkering og større varelevering.
B/ F1 og B/ F2
Det er to områder med dagligvarehandel der det åpnes for kombinert formål bolig/ forretning.
Her har man mulighet til å bygge om/ endre bebyggelsen på tomtene og innføre
boligbebyggelse som del av formålet på tomten.
Handelsareal utenfor sentrumsområdet
Det åpnes for etablering av inntil 1500m²dagligvare utenfor sentrumsområdet (i tråd med
KPA), som gir potensial for flere lokale dagligvarehandler i områdene rundt Fyllingsdalen
sentrum. Det vil være positivt for boligområdene i planområdet.
Samlet er det vurdert at planforslaget gir en positiv konsekvens for næringsinteresessene i
området.
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6.26. Interessemotsetninger
Planforslaget omfatter et stort areal, og det er mange interessemotsetninger som kunne vært
nevnt. I det følgende oppsummeres de viktigste interessemotsetningene i planområdet.
Fortetting
Bergen kommune har klare mål om å utvikle en klimavennlig by der transportbehovet i
hverdagen reduseres, og fører som et ledd i dette en aktiv fortettingspolitikk. Planforslaget
følger opp ambisjonene i KPA om et kompakt bysentrum legger opp til fortetting i de
eksisterende borettslagene og boligområdene. Borettslagene er en del av Fyllingsdalens
arkitektoniske særpreg, med tanke på formspråk og landskapstilpasning, og har godt planlagte
gangnett og friområder i tilknytning til boligområdene.
Arkitektur + har føringer om hvordan fortetting bør skje, og det pekes på at også bydelene har
sine egne miljøer, landskap og bebyggelsesstrukturer, en lokal egenart som skal være et
utgangspunkt for fortetting. Videreføring av eksisterende typologier i borettslagene kan by på
interessemotsetninger i form av tap av felles utearealer og grønne lunger mellom blokkene.
Dette er en av de store kvalitetene i området i dag. Det er likevel uklart i hvilken grad
eksisterende borettslag vil fortettes, og på hvilken måte. SPlanforslaget legger opp til at
føringer i KPA og Arkitektur+ om bevaring av egenart vektlegges. Dette gir mindre
utbyggingspotensial enn en lukket kvartalsstruktur kan gi.
De foreslåtte boligbyggene bygger videre på bygningsformer og høyder i eksisterende
boligbebyggelse i Fyllingsdalen, med en veksling mellom punkthus og lamellblokker. Det
høyeste nybygget (bygg C) har samme antall etasjer som lamellblokken i Sælemyr borettslag.
Høyhus er således ikke et nytt fenomen i planområdet, men avstanden mellom byggene i felt
BS1 er mindre enn i de eldre områdene.
Høydene vil være et dominerende element som tydelig markerer hvor sentrum er. Samtidig vil
de mange nye boenhetene som det legges til rette for bygge oppunder målsettingen om et
kompakt og levende sentrum med liv i gatene.
På den andre siden vil høyden på foreslåtte nybygg få virkninger for solforholdene på
torgarealet sør for kulturhuset, som får mye skygge fram til ca. kl. 13. Dette torgarealet har
gode solforhold fra ca. kl. 13 til sola går ned. Dette avbøtes noe av at deler av torget ved
Bybanen har gode solforhold store deler av dagen.
Utbyggingen av Oasen vil til en viss grad også gå på bekostning av andre utbyggingsinteresser i
området. Det er blant annet en fastslått bredde på 15m på gateløpet mellom Oasen og
kulturhustomten, på bakkeplan. Utbyggingen på søyler i vestre del av Oasen legger føringer for
hvor bred kulturhustomten kan være, og gjør forholdene på kulturhustomten utfordrende med
tanke på plassbehovet.
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Sykkelanleggene
Bygging av sykkelanlegg med fortau langs ringveisystemet kan medføre interessekonflikt med
fortetting i eksisterende borettslag, da disse vil måtte avstå areal ved utbygging av
sykkelanlegget. Dette er areal som i stor grad brukes til parkering per i dag, som må erstattes
andre steder, fortrinnsvis under bakken eller i egne bygg. Det gir borettslagene mindre areal til
fortetting innenfor eget areal, i tillegg til at byggingen vil ha en økonomisk konsekvens ved at
det stilles krav til bidrag gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Borettslagene har derfor
få insentiver til å sette i gang fortettingsprosjekter. Bygging av sykkelanleggene vil også
medføre omdisponering av noe parkareal i Lynghaugparken og parken rundt Orrtuvatnet.
Etablering av sykkelanleggene medfører altså noe tap av grøntareal, men dette er randsone.
Gang- og sykkelanlegget vil gi tryggere og bedre gang- og sykkelforbindelser til parkanleggene
og de fleste byggeformål i planområdet.
Gjenåpning av bekkeløp
Planforslaget har satt av bestemmelsesområder der det skal vurderes/ utredes åpning av
bekkeløp. flere av disse bestemmelsessonene ligger innenfor eksisterende borettslag/
byggeområder/ boligområder. Åpning av bekkeløpene kan gi kvaliteter til boligområdene, men
det vil også være kostbare tiltak å gjennomføre, og ha sikkerhetsmessige aspekter mtp
vannføring og dybde. I tillegg til at det ofte er arealkrevende. Åpning av bekkeløp vil derfor
også kunne by på interessekonflikter med tanke på fortetting.
Skoletomten og omdisponering LNF-område
Den avsatte skoletomten vest i planområdet er per i dag avsatt til LNF- område, med grøntdrag
fra Løvåstjernet med både bekkeløp og stier. Det er stilt krav til at bekkeløp og
gangforbindelser skal bevares i planen, men det grønne beltet vil innsnevres ved en utbygging.
Her er det en interessekonflikt mellom friluftsverdiene i området, og behovet for nye
skoletomter sentralt i planområdet.
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6.27. Oppsummering av konsekvenser
Områdereguleringen gir føringer for videre detaljregulering innenfor planområdet.
Planforslaget følger opp kommuneplanens arealdel og planforslaget legger til rette for at
Fyllingsdalens karakter som «den grønne bydelen» bevares og videreutvikles.
Det er kun 2 utbyggingsområder; felt BS1 og BS2 som planforslaget detaljregulerer. Det er
vanskelig å vurdere konsekvenser når det gjelder byggeområder som hverken har
byggegrenser, utnyttelsesgrad eller byggehøyde. Dette gjelder også konsekvenser
byggeområder vil ha for tilgrensende områder, og planområdet som helhet. Med bakgrunn i
dette, og forutsetning om at bestemmelsene til planforslaget følges opp i detaljregulering, har
planforslaget ubetydelig konsekvens for flere tema. Blant annet tema som utbyggingsstruktur
boligområder, uterom, kulturminner og kulturmiljø og naturverdier. De konkrete
konsekvensene må vurderes i de enkelte detaljreguleringene. Samlet har planforslaget positiv
konsekvens, og for konkrete tema gjelder dette arkitektur bystruktur, blå- grønn struktur, sosial
infrastruktur, barn og unges interesser, mobilitet, trafikk og parkering, handel og energi og
klima, samt konksevenser for næringsinteresser. Se tabell under.
Tabell 20: KU- tema- med oppsummering

Tema
Arkitektur, bystruktur
Utbyggingsstruktur boligområder
Levekår og folkehelse
Uterom
Konsekvenser for naboer
Landskap
Kulturminner og kulturmiljø
Grønnstrutkur og friluftsliv
Sammenhengende blå- grønnstruktur
Naturverdier
Sosial infrastruktur
Barn og unges interesser
Mobilitet
Trafikk og parkering
Støy
Luftforurensing
Handel
Vann, avløp overvann
Energi og klima
Konsekvenser for næringsinteresser
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Konsvens
Positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Noe positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Noe negativ konsekvens
Ubetydelig til noe positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Noe positiv konsekvens
Positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Positiv konsekvens
Positiv konsekvens
Positiv konsekvens
Positiv konsekvens
Ubetydelig til noe negativ konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Positiv konsekvens
Positiv konsekvens
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Planen legger opp til fortetting med blanding av funksjoner som bolig, butikker, kontor og
kulturtilbud i senterområdet Oasen. Det legges opp til et utbyggingsmønster med nærhet til
funksjoner som reduserer transportbehov, og det legges til rette for en økning av
handelsarealet i bydelssenteret Oasen, som er positivt med tanke på næringsinteresser i
området. I sentrumsområdet er målet at all parkering skal legges til felles anlegg under bakken
eller under bebyggelse som tilsier fjerning av overflateparkering i sentrumsområdet.
Detaljregulering av Oasen (BS1 og BS2) vil bidra til at bydelssenteret får en tydelig karakter som
sentrumsområde, og vil tilføre nye kvaliteter som åpne og inviterende fasader og mer liv på
gateplan.
Eksisterende blå- grønne strukturene som bl.a. Lynghaugtjørnet, Orrtuparken videreføres i
planforslaget, og det legges til rette for ivaretakelse og sikring av eksistrende gangforbindelser,
samt etablering av nye. Planforslaget legger også til rette for et bedre gang- og sykkelnett som
gir god tilgjengelighet og framkommelighet. Regulerte torgareal og gatetun rundt Oasen, med
koblinger til gangveier og gangforbindelser, vil også bidra til en bedring av framkommelighet og
mobilitet i planområdet. Det vil også være positivt med tanke på folkehelse at grønnstruktur og
turveier i parkene opprettholdes.
Planforslaget fører til noe negative konsekvenser for naboer med tanke på endringer i utsikt,
innsyn og sol- og skyggeforhold. Ettersom planområdet allerede er utsatt for støy fra
vegtrafikk, og dessuten vil få støy fra bane, vil dette gi negativ påvirkning på enkelte boliger og
uteområder i planområdet.
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