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Forslag til detaljregulering anbefales vedtatt
Årstad, Gnr. 13, Bnr. 996 mfl., Storetveitvegen, boliger.
Arealplan-ID 66250000
Sammendrag
Rambøll Norge AS foreslår på vegne av V.I.T. Bolig AS detaljregulering for et område på
Storetveit, mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen i Årstad bydel.
Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for ca. 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker
og 2 rekkehus. Samlet grad av utnytting for foreslått nytt boligområde er 177%-BRA
inkludert areal under bakken. Byggene planlegges utført i 3 og 4 etasjer der byggehøydene
varierer fra kote +61,5 til +67,0. Maksimal byggehøyde for hvert bygg fremgår av plankartet.
Nylig oppført kontorbygg i søndre del av planområdet (felt BK) er videreført fra gjeldende
plan vedtatt i 2014.
Uteoppholdsarealene til boligene dekkes gjennom private balkonger, takterrasser og felles
uteoppholdsareal på bakkeplan. Felles parkeringskjeller for feltene er plassert under bakken,
med tilkomst fra sør via felt BK. Med planforslaget søkes det å tilrettelegge for et godt
bomiljø med gode uteoppholdsarealer, samt sikre gode kvaliteter i kombinasjon med miljøog energieffektive løsninger.
Viktige tema i planprosessen har vært plangrep, byggehøyder og volum, støy, renovasjon og
uteoppholdsareal.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget, men har noen forslag til
endring av foreslåtte planbestemmelser.
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Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, vedtas følgende forslag til detaljregulering:
a.

Årstad, Gnr. 13, Bnr. 996 mfl., Storetveitvegen, boliger, arealplan-ID 66250000,
vist på plankart, sist datert 08.10.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 15.02.2022

2. med følgende endringer
a. Ny setning under § 3.1.3: Plassering av lekeplasser vist i illustrasjonsplan
datert 10.08.2021 er bindende. Hvert område for lek utstyres med minimum 3
lekeapparater og 1 sandkasse, samt sittebenker.
b. Ny bestemmelse § 2.2.3: Ved søknad om tillatelse til tiltak skal Byantikvaren
og Byarkitekten høres og uttalelsene vektlegges.
c. § 2.1.3 suppleres (uthevet tekst) i form av at utomhusplan skal vise: Blågrønn
strukturer, åpen overvannshåndtering, samt permeable og impermeable
dekker.
Før kunngjøring må reguleringsbestemmelser rettes i samsvar med bystyrets vedtak.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Tarje Wanvik - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse med ca. 105 boenheter. Med planforslaget søkes det å tilrettelegge for et
godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, samt sikre gode kvaliteter i kombinasjon med
miljø- og energieffektive løsninger.
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet er på ca. 17,3 daa, på Storetveit, mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen.
Planområdet består i dag av et kontorbygg fra sent 70-tall, to eneboliger, samt et næringsbygg
i nord. Nylig oppført kontorbygg i søndre del av planområdet er videreført fra gjeldende plan
vedtatt i 2014.

Figur 1: Oversiktsbilde og skråfoto av planområdet

Øst for planområdet ligger Vestre Fantoftåsen, et boligområde med rekkehus og eneboliger.
Vestre Fantoftåsen inngår i hensynssone H570 Kulturmiljø - Fantoftåsen i gjeldende
kommuneplans arealdel (KPA 2018). Like nord for planområdet ligger Bjørgvin
Montessoriskole med tilhørende grønnstruktur som strekker seg mot Storetveitvannet. Vest
for planområdet ligger Storetveitvegen og Storetveitmarken. Av kapittel 3 i planbeskrivelsen
fremgår ytterligere informasjon om dagens situasjon i planområdet.
Overordnede planer og retningslinjer
I KPA er området avsatt til sentrumsformål/ byfortettingssone (BY). Planområdet ligger
innenfor hensynssoner for luftkvalitet (gul sone) og vegstøy (rød og gul sone). Planområdet
grenser til hensynssone kulturmiljø Fantoftåsen i øst. Dette er et område preget av høye
arkitektoniske kvaliteter. Arkitektur + (2019) skal i henhold til § 8.1.1 i KPA være
premissgivende for planlegging og den arkitektoniske utformingen av tiltak som foreslås.
Planområdet ligger innenfor levekårssone 29 Fantoft (Folkehelseoversikt – Levekår og helse i
Bergen, 2019). Tilrettelegging av gode oppvekstvilkår er en nøkkelfaktor for å utjevne
skjevheter i levekår og fremme folkehelse, jf. KPS - Bergen 2030 (2015). Blant viktige
folkehelsetiltak er å forbygge og begrense forurensing som påvirker miljø, helse og trivsel, jf.
KPA.
I kommunedelplan for Landås (plan-ID: 9730000) er planområdet vist med industriformål.
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Søndre del av planområdet er regulert til kontor i reguleringsplan Årstad. Gnr. 13 bnr. 858
m.fl. Storetveitvegen (plan-ID 61770000), vedtatt i 2014. I eldre reguleringsplan Årstad. Gnr.
13 bnr. 858 mfl., Storetveit (plan-ID 31100000, vedtatt i 1971) er planområdet regulert til
prosjekteringssenter. I eldre reguleringsplan Årstad/Fana. Mindereguleringen (plan-ID
30010000, vedtatt i 1920) er planområdet regulert til boliger.
Hovedinnholdet i planforslaget
Intensjonen med å planforslaget er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et
næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for ca. 105 boenheter, fordelt på 6
boligblokker og 2 rekkehus. Samlet grad av utnytting for foreslått nytt boligområde er 177%BRA inkludert areal under bakken. Byggene planlegges utført i 3 og 4 etasjer der
byggehøydene varierer fra kote +61,5 til +67,0. Maksimal byggehøyde for hvert bygg fremgår
av plankartet. Nylig oppført kontorbygg i søndre del av planområdet (felt BK) er videreført
fra gjeldende plan vedtatt i 2014.
Uteoppholdsarealene til boligene dekkes gjennom private balkonger, takterrasser og felles
uteoppholdsareal på bakkeplan. Felles parkeringskjeller for feltene er plassert under bakken,
med tilkomst fra sør via kontortomten (felt BK).
Planforslag for ny sykkelveg med fortau langs østsiden av Storetveitvegen lå ute til offentlig
ettersyn i perioden 09.10.2021 – 23.11.2021. Sykkelvegen inngår som en prioritert del av
sykkelnettet i henholdt til Bergen kommunes sykkelstrategi 2019-2030. I foreliggende
planforslag er sykkelveg langs Storetveitvegen regulert og sikret opparbeidet.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.09.2020 – 03.11.2020. Det kom inn 9
merknader fra private (naboer) og 14 uttalelser fra offentlige høringsinstanser, organisasjoner
o.l. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i merknadsskjema datert
11.10.2021. Plankonsulent har i tillegg utarbeidet et mer utfyllende notat hvor endringer som
følger av merknader, gjennomgås i nærmere detalj. I merknadene og uttalelsene ble det i
hovedsak pekt på følgende:
Høringsuttalelser:
• Arkitektonisk utforming og skala: Byggehøyder bør tilpasses og nedskaleres ut ifra
hensynet til nabobebyggelse i Vestre Fantoftåsen for å bedre ivareta fjernvirkning fra
Storetveitmarken.
• Arkitektoniske kvaliteter: Illustrerte kvaliteter vist i planmaterialet bør sikres tydelig i
planbestemmelsene og gis juridisk virkning.
• Renovasjonskonsept bør revideres på bakgrunn av avstand fra hovedinngang, og
gangmønster i retning mot bybanestoppet, m.m.
• Parkering: Parkering for sykkel fremstår som marginal. Parkeringsdekning for bil bør
justeres vesentlig ned ut ifra at gangavstand til bybanestopp på drøyt 300 meter.
Forslag om å avsette parkeringsplasser under bakken også for eksisterende beboere.
Dette for å gjøre det mulig å redusere privat biloppstilling og trafikk i Vestre
Fantoftåsen som er skolevei.
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• Barn og unges interesser: Utforming av lekeareal bør tilpasses ulike aldersgrupper og
gis utforming som ivaretar behov for møteplasser på tvers av generasjoner, m.m.
• Solforhold: Solinnfall på planlagte uteareal bør sikres bedre. Solforhold på tomten
fremstår som utfordrende, og lekeplasser må plasseres der hvor det er mest
ettermiddagssol på bakkeplan.
• Kvalitet på utearealer: Vegetasjonsareal, permeable (vanngjennomtrengelige) og
impermeable dekker og overvannshåndtering bør føres til listen over hva som må vises
på utomhusplanen ved søknad om tillatelse til tiltak. Hensiktsmessige overganger
mellom private og felles/offentlige arealer kan sikres bedre i bestemmelsene.
• Overvannshåndtering: Området antas å ha høy grunnvannstand og være flomutsatt.
• Trær langs Storetveitveien: Eksisterende trerekke langs Storetveitveien bør sikres
bevart eller erstattet, og bestemmelse om svartelistede arter bør tas inn i
bestemmelsene.
• Tilpasning til Fantoftvegen og planforslag under arbeid for sykkelanlegg (Plan-ID
63100000): Planforslaget må ikke være til hinder for gjennomføring av gang- og
sykkeltilrettelegging.
• Støy: Støybelastning på Bjørgvin Montessoriskole i anleggsfasen bør inkluderes i
støykartleggingen.
• Boligsammensetning: Leilighetsstørrelser bør tilpasses den lokale boligsammensetningen gjennom å sikre en høyere andel større leiligheter.
• Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhetsarbeidet må særlig vurdere sikkerhet for myke
trafikanter og spesielt tilkomst for elever ved skolen.
• Kulturminnevern: Innspill i forhold til steinmur, som forutsettes tatt ned og re-etablert.
• Tilgjengelighet og gåstrategien: Planforslaget bør i større grad gjøre rede for
tilgjengelighet mellom boligområdet og omgivelsene, med særlig vekt på tilkomst til
kollektivtransport og butikk.
• Varelevering til kontorbygg må sikres i henhold til TEK og arbeidsplassforskriften.
Private merknader:
• Trafikksikkerhet: Beboere har innspill til trafikksikkerhet generelt og spesielt krysset
mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen. Planforslaget bør i større grad sikre
forbedret trafikksikkerhet i Vestre Fantoftåsen i tråd med god praksis (hjertesone rundt
skolen), og håndtere trafikkfare i forhold til hente- og bringesituasjonen ved
montessoriskolen, samt høy andel myke trafikanter i Vestre Fantoftåsen (skolevei).
Det stilles spørsmål til byggegrense mot Storetveitvegen.
• Plangrep: Det stilles spørsmål ved at planforslaget forutsetter to rekker med
bebyggelse og bilfri internvei.
• Kulturminner: Planforslaget tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til områdets
bevaringsverdige kvaliteter, til områdets historie, til byggeskikk på stedet eller til
etablert bomiljø.
• Effekt på eksisterende bomiljø: Planforslaget innebærer intensiv arealutnyttelse, store
volum, endring i kulturlandskap og trafikale forhold som vil forringe boligforhold for
beboere i Vestre Fantoftåsen. Forslaget innebærer innsyn, tap av utsikt og tap av
solforhold. Det etterspørres bestemmelse som sikrer at bokvaliteter ved eksisterende
bebyggelse dokumenteres og ivaretas, og at forslaget tilpasses nabolaget bedre.
• Byggehøyder: Maksimal høyde på bygg bør justeres ned tilsvarende maksimalt tre
etasjer, og bygg E bør få tilsvarende to etasjer, alternativ at bygg E fjernes fra forslaget
eller får justert plassering lengre vekk fra kryss.
• Gatetun: Det foreslås at planforslaget kan regulere for gatetun ved skolen.
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• Støy: Anleggsfase er ulempe for beboere, og håndteringen av støy i anleggsfasen bør
bli bedre.
Etter at høringsfristen gikk ut, har det kommet inn ytterligere merknader til saken. I disse tas
det opp bl.a. følgende:
• Plankart: Informasjonsbehov i forhold til innhold i plankart og konsekvensene av
planforslaget.
• Estetikk og bomiljø: Solinnfall på utearealene vil være marginale, og det vil i praksis
være vanskelig å begrense biltrafikk på internvei, hvilket kan medføre at utearealene
blir uegnet som uteoppholdsarealer.
• Gang- og sykkel og grensesnitt mot Storetveitveien: Byrådssak 201315266/133 tilsier
at det kan være behov for å sikre at planforslaget ikke ødelegger for planer om
fremtidig gatetverrsnitt for Storetveitveien, spesielt sett i forhold til areal mellom
planlagt ny bebyggelse og gang- sykkelvei (jordvoll).
• Trerekken mot Storetveitvegen er viktig av flere årsaker og må sikres bevart.
• Montessoriskolen/renovasjonspunkt/trafikksikkerhet: Planforslag om gang- og
sykkelvei medfører reduksjon i skolens uteareal tilsvarende 450 m2. I tillegg faller 600
m2 vekk i forbindelse med anleggsfasen i form av midlertidig rigg- og anleggsområde.
Dette vil gi økt bruk av bakre utgang ut i innkjørselen hvor sporingskurven til BIRs
bossbiler treffer direkte på utgangen, som er uten fortau. Dette vil skape trafikkfarlige
situasjoner, og renovasjonsanleggets plassering må derfor justeres mot sør.
• Støy: Foreslått bebyggelse vil ikke klare krav til støy.
• Naturrelatert risiko, klima, flom og skred: Overvann i området er allerede i dag et stort
problem, og tomten egner seg ikke for boligutbygging.
Endringer etter offentlig ettersyn
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av Merknadsskjema datert
11.10.2021, samt Notat Endringer i plan etter offentlig ettersyn datert 11.10.2021.
Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer endringene:
• Utforming og volumoppbygging av bebyggelsen mot Storetveitvegen. Maksimale
byggehøyder er justert, og inntrukket toppetasje er sikret i bestemmelsene.
• Parkeringsgarasjen er senket med 1 meter – som følge av dette er bebyggelsens
maksimale høyde senket.
• Reduserte byggehøyder og endret plassering på deler av bebyggelsen (BKS1 og
BBB5) mot Vestre Fantoftåsen for å imøtekomme merknader og ivareta naboenes
interesser.
• Antall boenheter er redusert fra ca. 110 til 105 – for bedre tilrettelegging for familier.
• Det skal etableres mobilt bossug for restavfall – for å redusere avstand mellom bolig
og nedkast.
• Parkeringsdekning redusert fra 0,9 til 0,7 pr. 100 m2 bolig.
• Justering av gangveger for bedre sikkerhet for gående.
• Plankart er justert i tråd med merknader og uttalelser.
• Bestemmelsene er justert i tråd med merknader og uttalelser.
Det vises til Notat Endringer i plan etter offentlig ettersyn datert 11.10.2021 for nærmere
redegjørelse for endringene som er foretatt.
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Vurdering av planforslagets virkninger
Plan- og bygningsetaten kommenterer sakens sentrale problemstillinger i tillegg til de tema
som alltid skal belyses i plansaker. Øvrige tema anses som tilfredsstillende løst og belyst.
Forhold til overordnede planer
Planområdet har en sentral beliggenhet nær Fantoft bybanestopp, med kort avstand til
funksjoner som barnehage, skole, idrettsanlegg, tjenesteyting, handel og kollektivtransport.
Boligformål og fortetting er i samsvar med overordnende planer. Vi slutter oss til formålet.
Plassering av parkeringskjeller
I etterkant av offentlig ettersyn har plassering av parkeringskjeller vært et viktig tema. I
forslaget som lå ute til offentlig ettersyn, var høydeforskjellen mellom offentlig fortau i
Storetveitvegen og høyde i gårdsrommet i nytt prosjekt på over 2 meter på deler av
strekningen, viser til figur 2. I merknadsmøtet avholdt 21.01.2021 ble det vist til Byarkitekten
sin uttale til offentlig ettersyn der det ble stilt spørsmål om hvorvidt det er mulig å flytte på
parkeringsanlegget for å kunne senke bebyggelsen mot Storetveitvegen ytterligere ned i
terreng. I merknadsmøtet anbefalte vi å senke bebyggelsen slik at ny bebyggelse mot
Storetveitvegen i større grad kommer på nivå med fremtidig fortau og sykkel-veg. Det
positive med et slikt grep er redusert høyde- og fjernvirkning ut mot Storetveitvegen, redusert
visuell barriere for bakenforliggende naboer, og prosjektet er tilpasset en eventuell fremtidig
endring langs med Storetveitvegen. Forslagsstiller har fulgt opp anbefalingen og senket
parkeringskjeller 1 meter ned i terreng. Maksimal byggehøyde for bebyggelse mot
Storetveitvegen er som følge av endringen også redusert 1 meter. Maksimal byggehøyde mot
Vestre Fantoftåsen er redusert med 0,5 meter.

Figur 2: Oppriss av ny bebyggelse sett fra Storetveitmarken, før og etter offentlig ettersyn
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Plangrep, byggehøyder og grad at utnytting
Vestre del av planområdet ligger innenfor gul og rød støysone i KPA som følge av vegstøy fra
Storetveitvegen. Valgt plangrep er med bakgrunn i den utfordrende støysituasjonen. Det er
foreslått en organisering av boligene rundt en felles indre boliggate, med åpninger mot Vestre
Fantoftåsen, og en tett plassering av boligene mot Storetveitvegen for å skjerme felles
uteoppholdsareal fra vegtrafikkstøy. Ulempen ved en slik organisering av bebyggelsen er at
det interne gårdsrommet får relativt lite ettermiddags- og kveldssol. Etter vår vurdering er
valgt plangrep et godt svar gitt områdets begrensninger av hensyn til støysituasjonen.
Samlet grad av utnytting er %-BRA = 177 %. Byggehøydene varierer fra kote +61,5 meter til
kote +67,0 meter. Maksimum byggehøyde for hvert bygg fremgår av plankartet. I etterkant av
offentlig ettersyn har forslagsstiller bearbeidet plangrepet med hensyn til bebyggelsen BBB14. Det stilles nå krav om at disse skal ha tilbaketrukket toppetasje mot Storetveitvegen med
markert gesimslinje overkant 3. etasje, viser til figur 3. Bruksareal, BRA, i 4. etasje kan
utgjøre maksimal % av brutto takflate i underliggende etasje slik:
- BBB1 - 65 % (HUS A)
- BBB2 - 63 % (HUS B)
- BBB3 - 66 % (HUS C)
- BBB4 - 65 % (HUS D)

Figur 3: Skissert løsning for inntrukket toppetasje for boligrekke langs Storetveitvegen

Av planbeskrivelsen fremgår det at bebyggelsen nærmest Vestre Fantoftåsen foreslås gitt en
skala som er tilpasset rekkehusene på andre siden av gaten. Mot Storetveitvegen foreslås
boligblokker med noe større skala. Forslagsstiller viser til at bebyggelsen deles opp i 8 bygg
med ulik størrelse og utforming for å gi variasjon og spill i bebyggelsen. Ny bebyggelse skal
ha saltak med variert utforming på de ulike byggene.
Til offentlig ettersyn vurderte vi at bebyggelse nærmest Vestre Fantoftåsen måtte nedskaleres.
I merknadsmøtet viste vi til at denne anbefalingen var med bakgrunn i å redusere negativ
virkning (nærvirkning, sol- og skyggeforhold og brudd på siktakser) for bakenforliggende
bebyggelse. Det ble vist til at spesielt i nordre del av planområdet, der eksisterende
bebyggelse i Vestre Fantoftåsen ligger lavere i terrenget, vil ny bebyggelse medføre
konsekvenser for bakenforliggende naboer. I etterkant av offentlig ettersyn har forslagsstiller
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bearbeidet foreslått bebyggelse mot Vestre Fantoftåsen. Felt BKS1 er trappet av mot nord og
trukket noe mot sør for å ivareta naboenes interesser i større grad. Nordre del av felt BBB5 er
redusert i byggehøyde tilsvarende en etasje for å redusere negativ virkning for naboer øst for
prosjektet.
Foreslått plangrep bygger på et konsept som er større enn bebyggelsen i Vestre Fantoftåsen.
Endringene i arealbruk som følger av planforslaget, vil således ha både positiv og negativ
effekt for nærliggende naboer. Positiv i den forstand at det vil komme flere boliger med
uteoppholdsarealer, arealer for lek, liv og kvaliteter som ikke er på tomten i dag. De negative
konsekvensene er at det er høyere bygninger som vil medføre noe tap av utsikt sammenlignet
med dagens situasjon. Vi vurderer at dette er forhold som må påregnes sett i sammenheng
med at området ligger i byfortettingssonen med gode koblinger til bybanestopp og et
fremtidig sykkeltilbud i Storetveitvegen. Etter en helhetlig vurdering slutter vi oss til foreslått
plangrep og de foreslåtte byggehøydene.
Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal foreslås løst som private balkonger og felles uteoppholdsareal på bakken
sentralt i planområdet. På grunn av støysituasjon i vest løses privat uteoppholdsareal mot
Storetveitvegen med innglassede balkonger. Det er sikret at det skal settes av minimum 40 m2
uteoppholdsareal per boenhet i tråd med krav i KPA. Med 105 boenheter innebærer prosjektet
krav om 4200 m2 uteoppholdsareal. Minimum 50 % av påkrevd areal skal utformes som
fellesareal. Minimum 50 % av påkrevd uteoppholdsareal på bakkeplan skal ha sol i minst 4
timer ved vårjevndøgn. Av planbeskrivelsen fremgår det at med skissert prosjekt vil det være
4435 m2 uteoppholdsareal tilgjengelig, hvorav 3790 m2 er felles uteoppholdsareal på
bakkeplan. Av innsendt materiale fremgår det at krav til solforhold på uteoppholdsareal på
bakkeplan oppnås i tidsrommet 10:30 – 14:30, jf. tabell 1. Ved vårjevndøgn klokken 15 er det
sol på områdene avsatt til lek i illustrasjonsplan, viser til figur 4.

Tabell 1: Mengde uteoppholdsareal med sol, hentet fra planbeskrivelsen

Figur 4: Solforhold på uteoppholdsareal vårjevndøgn klokken 15. Blå sirkler viser område for lek
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Parkeringskjeller strekker seg fra nytt kontorbygg innenfor felt BK i sør til eiendomsgrensen
mellom gnr/bnr 13/967 og 13/762 i nord. Foreslått uteoppholdsareal og sonene for lek er i all
hovedsak plassert på opparbeidet dekke. Det er i bestemmelsene sikret at det skal legges til
rette for beplantning. Større trær kan etableres innenfor bestemmelsesområdene #2 og #3.
Dekket over parkeringskjeller skal dimensjoneres og prosjekteres for å tåle et vekstjordlag
som tillater beplantning av busker og mindre trær på uteoppholdsarealene. Av bestemmelsene
fremgår det at f_BUT1 skal være bilfri og at det skal etableres tiltak for å hindre uønsket
kjøring på området. Videre fremgår det at deler av feltet skal ha kjørbart dekke,
barrikadedekke eller lignende, slik at utrykningskjøretøy og annen nyttekjøring har atkomst til
området. Av Planbeskrivelsen fremgår det at «alt areal på bakkeplan innenfor BBB, BKS og
f_BUT defineres som felles uteareal.» Samtidig fremgår det av bestemmelse § 3.1.3 at
«Kantsoner med mulighet for beplantning skal bidra til en god overgang mellom felles og
privat sone.» Vi legger til grunn at det arbeides videre med uteoppholdsarealene frem mot
byggesak og at det ilegges et fokus på gode overganger mellom privat og felles
uteoppholdsareal på bakkeplan.
Byplan har vurdert hvorvidt kutt i bygg vil kunne sikre bedre solforhold på de sentrale
uterommene. Analysene viser imidlertid at kutt i bygg ikke gir nevneverdig bedre solforhold
på uteoppholdsarealet. Det er likevel et potensial for å sikre noe bedre kvalitet på
uteoppholdsarealene ved for eksempel å heve terrenget i enkelte sentrale områder. Vi
anbefaler at dette vurderes i det videre arbeidet frem mot byggesak.
Uteoppholdsarealet er i all hovedsak på opparbeidet dekke, og det er da viktig å sikre
kvaliteter på dette arealet. Illustrasjonsplan datert 10.08.2021 viser sosiale soner med ulike
tilbud for beboerne. Vi savner likevel forpliktende bestemmelser knyttet til møblering og
antall lekeapparater. Etter vår vurdering må hvert område for lek utstyres med minimum 3
lekeapparater og 1 sandkasse, samt sittebenker, og at dette sikres i bestemmelsene. Plassering
av lekeplass er også viktig å sikre da dette er areal som har gode solforhold store deler av
dagen.
Renovasjonsløsning og trafikksikkerhet Vestre Fantoftåsen
Ved offentlig ettersyn var det i planforslaget foreslått renovasjonsanlegg i form av nedgravd
bunntømte containere. Anlegget var foreslått plassert i nordre del av boligområdet. Med
bakgrunn i at renovasjonsløsningen innebar forholdsvis lang avstand å gå for enkelte beboere,
opp mot 170 meter, vurderte vi at løsningen måtte bedres. Vi anbefalte at det ble vurdert i det
videre arbeidet hvorvidt renovasjonspunktet kunne plasseres søndre del av området avsatt til
boligformål. Med en slik løsning ville nedkastene være nærmere bybanestopp og mer praktisk
for beboerne som da vil få renovasjonspunktet som et mellomstopp på vei til kollektivtransport. Vi stilte også spørsmål til trafikksikkerhet ved inn- og utkjørsel for renovasjonsbil
til planområdet, spesielt med tanke på nærheten til montessoriskolen, og at renovasjonsbil må
rygge inn til renovasjonspunktet. Det ble anbefalt at trafikksikkerhet tilknyttet renovasjonsbil
og myke trafikanter vurderes nærmere. Videre anbefalte vi at det vurderes kombinert løsning
med mobilt bossug for restavfall og bunntømt container for øvrige fraksjoner. Med en slik
løsning kan det bli flere nedkast for restavfall nærmere boenhetene.
I etterkant av offentlig ettersyn har forslagsstiller bearbeidet forslaget og sikret at det skal
etableres mobilt bossug for restavfall og bunntømt container for øvrige fraksjoner, viser til §
3.1.6 i bestemmelsene. Nedkast til mobilt avfallssug er plassert innenfor #2 i f_BUT, sentralt i
planområdet.
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I Notat renovasjonsløsning datert 07.10.2021 har forslagsstiller utredet og vurdert ulike
løsninger knyttet til renovasjon og kjøremønster for renovasjonsbil. Som del av utredningen
har 3 ulike alternativer vært vurdert. Alternativ 3 ble tidlig vurdert å ikke være realistisk. I
notatet konkluderes det med at det er små forskjeller på alternativ 1 og 2 (se figur 5) hva
gjelder trafikksikkerhet. Plankonsulent vurderer at gevinsten ved å unngå rygging i alternativ
2 ikke er stor nok til å kompensere for det uforholdsmessige arealbeslaget forslaget medfører.
Ryggingen som følger av alternativ 1, vil ikke krysse ferdselsårene i området. Bilen er også
utstyrt med ryggekamera og lydsignal. Forslagsstiller vurderer derfor at risikoen for ulykke
som liten. På bakgrunn av vurderingene gjort i notatet, anbefaler forslagsstiller at alternativ 1
legges til grunn for planforslaget. Alternativ 1 er samme løsning som foreslått ved offentlig
ettersyn. I Notat trafikkforhold Vestre Fantoftåsen datert 08.10.2021 har forslagsstiller vurdert
trafikksikkerhet knyttet til foreslått renovasjonsløsning sett i sammenheng med øvrige
funksjoner i området. I notatet konkluderes det med at det vil foregå «manøvrering og
rygging tilknyttet renovasjonspunkt og nyttetrafikk. Som et avbøtende tiltak er myke
trafikanter ledet utenom renovasjonsbilens oppstillingsplass og dens ryggestrekning.
Kjøretøyene vil ikke krysse ferdselsårer for gående. Gående og syklende kan trygt bevege seg
langs naturlige ganglinjer, utenfor renovasjonspunktet og ryggestrekningen.»

Figur 5: T.v. alternativ 1, t.h. alternativ 2

Av Renovasjonsteknisk plan datert 08.10.2021 fremgår det at anlegget er dimensjonert slik at
hente-/tømmefrekvensen for restavfall er 1 gang i uken, for papir, papp, drikkekartong,
plastemballasje, glass- og metallemballasje 1 gang i måneden og for matavfall (fra 2023) 2
ganger i måneden. Trafikk knyttet til renovasjonsløsning er således lav. Av Planbeskrivelsen
datert 15.02.2022 fremgår det at nyttekjøring i form av varelevering og trafikk knyttet til innog utflytting også skal skje i f_SV2, oppstillingsplassen vist i figur 5.
Vi slutter oss til forslagsstillers vurdering og slutter oss til foreslått renovasjonsløsning.
Parkering
Parkering foreslås løst i parkeringskjeller under planlagt bebyggelse, med adkomst via
Fantoftvegen og kontortomten i sør. Ved offentlig ettersyn ble parkeringsdekning for bil
foreslått til 0,9 plasser per 100 m2 BRA bolig. Naboer har gjennom offentlig ettersyn uttrykt
bekymring for fremmedparkering i området dersom parkeringsdekning i prosjektet er for lav.
Statens vegvesen anbefalte i sin uttalelse til offentlig ettersyn å gå lavere i parkeringsdekning
for bil med bakgrunn i nærhet til kollektivsystem og fremtidig sykkelvegsystem. Byplan
slutter seg til Statens vegvesen sin vurdering og har anbefalt forslagsstiller å redusere
parkeringsdekning for bil. Fremmedparkering vurderes å ikke være reelt da nye beboere
nødvendigvis vil være kjent med at det ikke vil være parkerinsgplass knyttet til hver boenhet.
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I etterkant av offentlig ettersyn har parkeringsdekning for bil blitt redusert til 0,7 plasser per
100 m2 BRA bolig. Alle plassene skal tilrettelegges for el-bil, hvilket er sikret i
bestemmelsene.
Parkeringsdekning for sykkel foreslås å være minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser per 100
m2 BRA bolig. All sykkelparkering skal etableres under tak og kunne låses av. Det skal
etableres fasiliteter for vask og reparasjon av sykler. Sykkelparkering foreslås løst både på
bakkeplan og i parkeringsanlegget. Foreslått parkeringsdekning er i tråd med krav i KPA. Vi
slutter oss til foreslått parkeringsdekning for bil og sykkel.
Trafikk og trinnvis utbygging
I planforslaget legges det til rette for at hovedadkomst til planområdet er fra eksisterende
avkjørsel i Fantoftvegen i sør og inn via kontortomten. Det er planlagt ny avkjørsel for
nyttekjøretøy nord i planområdet, fra Vestre Fantoftåsen. Det legges ikke opp til kjøring
videre inn i boligområdet, annet enn for nødetater. Det kan være aktuelt å sette opp en form
for fysisk hindring for å hindre uønsket kjøring inn i gaten, dette må avklares nærmere i
detaljeringsfasen.

Figur 6: Kjørbar adkomst til planområdet

Vestre Fantoftåsen er en privat blindveg til montessoriskolen og til eksisterende boliger i
området. Vegen er knyttet sammen med Storetveitvegen i et regulert T-kryss med gangfelt.
Siktforhold i krysset vil bedres ved fjerning av eksisterende næringsbygg. Siktforhold i det
uregulerte T-krysset internt i Vestre Fantoftåsen ivaretar krav i Statens vegvesens håndbok
N100. Av planbeskrivelsen fremgår det at det vil bli redusert trafikk i Vestre Fantoftåsen som
følge av tiltak innenfor planområdet, viser til tabell på side 68 i Planbeskrivelsen. Dette med
bakgrunn i at nye boliger vil ha atkomst fra sør, samt at eksisterende virksomhet i Vestre
Fantoftåsen, tidligere bilforretning, ikke videreføres. Etter vår vurdering vil tiltak som følge
av planforslaget bidra positivt for trafikksituasjonen i Vestre Fantoftåsen.
Trinnvis utbygging
I planforslaget foreslås det en trinnvis utbygging av området fra sør mot nord. Hvor mye som
skal bygges i hvert enkelt utbyggingstrinn, avgjøres i byggesaken. I planforslaget foreslås det
å etablere en atkomst til anleggsområdet i nord. Det foreslås også etablering av midlertidig
renovasjonspunkt i nordøstre del av tomten. Til offentlig ettersyn anbefalte vi at adkomst til
anleggsområde fra sør vurderes og at trafikksikkerhet tilknyttet kjøremønster i bygg- og
anleggsfasen må vurderes nærmere. Av Merknadsskjema datert 11.10 2021 fremgår det at
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dette ikke er etterkommet siden det etter forslagsstillers vurdering ikke vil være
hensiktsmessig å trekke anleggstrafikken gjennom kontorområdet ettersom det er ferdig
bygget. Vi slutter oss til forslagsstillers vurdering og kan anbefale atkomst fra nord i
anleggsperioden.
Byggegrense mot Storetveitvegen
I forbindelse med oppstart av planarbeidet
krevde Statens vegvesen at det måtte settes
en byggegrense mot veg som kunne gi
tilstrekkelig areal til gang- og sykkelveg og
et mulig fremtidig kollektivfelt. Opprinnelig
krevde Statens vegvesen at byggegrensen i
krysset Storetveitvegen – Vestre Fantoftåsen
skulle være 60 x 60 meter i krysset jf.
vegloven § 29. Byggegrense mot veg
fastsettes som del av reguleringsplanen, og
det er dermed mulig å vurdere unntak fra
vegloven dersom det skulle bli aktuelt.
Statens vegvesen har vurdert at en
byggegrense i krysset Storetveitvegen –
Vestre Fantoftåsen på 40 x 40 meter vil
ivareta de hensyn som ligger bak
byggegrensen langs veg og i kryss. Det vises
til uttalelser fra Statens vegvesen datert
04.09.2019, og fra Vestland fylkeskommune
datert 25.01.2021. Foreslått byggegrense
langs Storetveitvegen vurderes å være
tilstrekkelig for å kunne ivareta hensynet til
trafikksikkerhet, vedlikehold og drift av
vegnettet, arealbehov ved eventuell utvidelse
av vegen og miljøet langs vegen. Etter en
samlet vurdering slutter vi oss til foreslått
byggegrense.

Figur 7: Illustrasjon av byggegrense langs
Storetveitvegen. Blå linje viser 60 x 60 meter, og rød
linje viser 40 x 40 meter.

Støy
Av Støyrapport datert 15.04.2020 fremgår det at det er overskridende støynivå på
vestfasadene til alle blokkene som ligger mot Storetveitvegen (BBB1-4) og den nordligste
blokken på andre rekke (BKS1). Det er også overskridende støynivå på nord- og sørgavler for
blokkene langs vegen, jf. figur 8.
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Figur 8: Trafikkstøy fra Storetveitvegen
‘

Støynivået er 1 dB for høyt på fasader mot vest iht. krav i KPA §22.2. I retningslinjene til
§22.3 i KPA fremgår det at avvik fra grenseverdiene kan vurderes ved regulering av større
tiltak (mer enn 15 boenheter) eller større arealer under ett i byfortettingssonen, og at
elementer fra § 22.3 kan vurderes for deler av tiltaket dersom dette kan bidra til en bedre
totalløsning. I støyrapporten vises det til avbøtende tiltak for privat uteoppholdsareal på
vestfasade av BBB1 og BKS1 med innglassing av balkonger og lydkrav til vinduer og
fasader. Innglassing av balkonger med mulighet for å åpne opp er sikret i bestemmelsene
§ 2.5.3.Videre er det sikret i bestemmelsene at det kan etableres en støyskjerm i nord ved
BKS1 for å skjerme støy på uteareal på bakkenivå. Støyskjerm skal utformes som en grønn
vegg med beplantning, jf. bestemmelse § 3.1.11. Det er sikret i bestemmelse § 3.1.15 at alle
boenheter i BBB1-4 og BKS1 skal være gjennomgående. I tillegg skal alle boenhetene i
BKS2 og BBB5-6 være gjennomgående med unntak av boenhetene i første etasje som ikke vil
være støyutsatt. I bestemmelse § 2.5.3 er det sikret at rammene gitt av KPA § 22 for støy
gjelder.
Planområdet er lokalisert nært bybanestopp og fremtidig sykkelveg langs Storetveitvegen.
Området er et ønsket fortettingsområde. Vi erkjenner at støy er en utfordring, men vurderer at
håndtering av støy er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. Det er sikret i bestemmelsene at
det kun gis unntak for støynivå på fasade mot Storteveitvegen med inntil 3 dB over nedre
grenseverdi for rød sone.
Det er sikret avbøtende tiltak i bygge- og anleggsperioden gjennom bestemmelse § 2.5.1.
Grenseverdier gitt i T-1442 skal i utgangspunktet følges. Ved overskridelser skal dette
varsles, og det skal gjennomføres avbøtende tiltak i samsvar med T-1442 og M-128.
Boligsammensetning
Boligsammensetning var et tema i arbeidsmøtene før planforslaget ble lagt ut til offentlig
ettersyn. Planområdet er innenfor levekårssone Fantoft der det er en stor andel utflytting av
barnefamilier. Vi anbefalte at det ble tilrettelagt for mangfold og at det rettes et fokus mot å
tilrettelegge for familieboliger. I prosessen etter offentlig ettersyn har forslagsstiller justert og
tydeliggjort bestemmelsene knyttet til boligsammensetning i samsvar med våre innspill, viser
til bestemmelse § 3.1.15. Etter vår vurdering er boligsammensetning tilfredsstillende ivaretatt
og sikret.
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Kulturminnehensyn
Planområdet omfatter ikke kulturminner med formell vernestatus. Planområdet grenser til
hensynssone H-570 kulturmiljø «Fantoftåsen». Innenfor planområdet ligger det en steingard
med kulturhistorisk verdi, og to eldre arbeiderboliger/tjenesteboliger som i senere tid er
påbygget/ombygget (oppført omkring 1910). Steingarden langs Vestre Fantoftåsen reguleres
med hensynssone H570 Kulturmiljø og skal bevares så langt som mulig. Steinmuren er i dag
delvis sammenrast. Denne vil bli demontert i byggefasen og reetablert, hvilket er sikret i
bestemmelsene. Det foreslås å rive begge arbeiderboligene fra 1910.
Byantikvaren har i løpet av planprosessen bedt om det at blir tatt hensyn til Storetveitmarken,
steingarden, arbeiderboligene og til den eksisterende rekkehusbebyggelse som ligger i
hensynsone H-570 Kulturmiljø øst for planområdet. Byantikvaren har også bedt om at
planforslaget blir godt terrengtilpasset og at det blir lagt opp til en arkitektur som tilpasses
kulturmiljøet i og rundt Storetveitmarken i form, skala og materialbruk. Byantikvaren viste til
at blokkene langs Storetveitvegen er illustrert med ulike takopplett, utbygg og glassverandaer
som gjør at intensjonen og lesbarheten av saltakene og de enkle hovedformene og fasadene
blir borte. Byantikvaren vurderte at det er synd at det ikke vist forsøk på å bevare mer av
landskapet og arbeiderboligene, og at planforslaget ville få negativ virkning på kulturmiljøet i
og utenfor hensynssonen og kulturminner i planområdet. Vi vurderer at kulturhistoriske
hensyn er tilstrekkelig utredet i planforslaget.
Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn redusert høyden på blokkene mot
Storetveitvegen med 1 meter og justert grepet ved at det skal etableres tre etasjer med
inntrukket 4.etasje. Forslagsstiller viser også til at det arkitektoniske uttrykket er forenklet.
Det er likevel et potensial for å videreutvikle prosjektet i samråd med Byantikvaren og
Byarkitekten frem mot byggesak. Etter vår vurdering må det ved søknad om tiltak innhentes
uttale fra både Byantikvaren og Byarkitekten, og uttalene må tillegges vekt i
byggesaksbehandlingen.
Massehåndtering og forurensing
For omgivelsene, eksisterende bebyggelse og mennesker som ferdes i og utenfor planområdet
er det viktig å forebygge og begrense forurensing tilstrekkelig i anleggsfasen. Det vises til
bestemmelse § 6.2.1 om trinnvis utbygging av planområdet. I reguleringsbestemmelse § 2.1.3
er det sikret at det skal foreligge en plan for anleggsperioden før innsending av søknad om
rammetillatelse/tillatelse til tiltak. Sikringsplanen skal omtale håndtering av evt. forurenset
grunn, tiltak for å hindre forurensing til vann og vassdrag (inkl. anleggsvann), evt. midlertidig
omlegging av VA-anlegg, trafikksikkerhetstiltak, tiltak for å redusere støy, stenging av fortau
langs Storetveitvegen.
I kommunens aktsomhetskart er planområdet vist med aktsomhetsnivå 2, som mulig
forurenset område hvor nærmere undersøkelser må vurderes. Eksisterende terreng i nordre del
av planområdet planlegges planert tilsvarende nivå som på resterende del av planområdet.
Som følge av planering av nordlige del og uttak av masser er det sikret i bestemmelse § 2.5.5
at eventuelt funn av forurensede masser skal leveres til godkjent deponi. Det er sikret at
eventuelle nye tilførte masser skal være rene. Det er også sikret at forurenset eller slamholdig
overvann fra veganlegget ikke skal tilføres nærliggende vassdrag, jf. bestemmelse § 2.5.7. Vi
har ingen kommentar ut over det knyttet til tema massehåndtering og forurensing.
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Flom- og overvannshåndtering
Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, jf. figur 5. Av ROS-analyse datert
13.03.2020 og VA- rammeplan datert 15.04 2021 fremkommer det at det er antatt høy
grunnvannstand på grunn av liten høydeforskjell og nærhet til Storetveitvannet, samtidig som
planområdet ligger i et dalsøkk med overliggende nedslagsfelt. Det er sikret i bestemmelsene
at VA-rammeplan er førende for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegget,
inklusive overvann og flomveger, innenfor planområdet. Av VA-rammeplanen fremkommer
det at under utbygging av den sørlige delen av planområdet skal grunnvannsnivået bli
observert og registrert over tid, og eventuelle nødvendige tiltak, f.eks. tett kjeller, iverksettes.
Klimaendringer er ventet å føre til en økning i nedbør som gjør tiltak knyttet til overvannshåndtering viktig. Blågrønne løsninger innad i planområdet vil kunne tilføre tilleggsverdi
utover overvannshåndtering, som for eksempel lek, rekreasjon og ferdsel. Ved offentlig
ettersyn anbefalte vi at åpne fordrøyningsløsninger undersøkes nærmere. Forslagsstiller viser i
Merknadsskjema at det i VA-rammeplan foreslås fordrøyningsmagasin og at dette er godkjent
av VA-etaten (nå Bergen Vann). Vi anbefaler likevel at det i videre prosjektering jobbes med
tilrettelegging for åpne fordrøyningsløsninger og anbefaler at § 2.1.3 suppleres (uthevet tekst)
i form av at utomhusplan skal vise blågrønn strukturer, åpen overvannshåndtering, samt
permeable og impermeable dekker.
Naturmangfold
Natur-Restaurering AS (NRAS) har utarbeidet et dokument som tar for seg planområdets
økologiske verdi og tiltak som kan forbedre verdien. Vurderingene i rapporten bygger på
kartlegging 12. juni 2019, samt innhenting av data fra andre kilder 03.02.2022..
Oppsummert om planområdets verdi fremgår det av rapporten følgende: «Planområdet er i
dag dominert av menneskeskapt infrastruktur som veier, parkeringsområder og hus. Det er
ikke påvist noen rødlistede eller viktige naturtyper innenfor området, men det er påvist noen
rødlistede arter av edelløvtrær og fugl både på planområdet og i forlengelse av dette. Disse
er stort sett relativt vanlige arter i området, og selve tiltaksområdet utpeker seg ikke som
spesielt viktig leveområde for disse artene. I park/landbruksområdet i vest er det registrert
flere rødlistede fugler tilknyttet et tradisjonelt kulturlandskap. Selv om for eksempel vipe er
registrert her i 2010, har frekvensen gått ned, og svært få slike arter er registrert etter 2010.
Det ble ved befaring observert en del fremmedarter i tiltaksområdet. Selve tiltaksområdet er
sterkt menneskepåvirket og innehar lav økologisk verdi slik det står i dag, men det må
påpekes at det ligger i umiddelbar nærhet til verdifull naturtype i nord (Storetveitvannet) og
et parklandskap i vest preget av flere fugler tilknyttet et tradisjonelt kulturlandskap.»
Byplan vurderer naturmangfoldtemaet som tilfredsstillende utredet og ivaretatt.
Barn og unges interesser
Planområdet har ingen funksjon som lek- og uteoppholdsareal for barn og unge i dag. Det er
kort avstand fra planområdet til friluftsområdet på Storetveitmarken som er godt egnet for lek
både sommer og vinter. Nærmeste lekeplass er på skoleplassen til montessoriskolen. I tillegg
er det ca. 1 km avstand fra planområdet til Bergenshallen og Fysak på Slettebakken.
Planområdet ligger i Slettebakken skolekrets. Av Skolebruksplan 2021 – 2030 fremgår det at
Slettebakken skole har et elevtall på 381 elever skoleåret 2020/2021. Skolen har ved
overtakelse av International School of Bergen (ISB) sine arealer fått en oppjustert
normalkapasitet til 450 elever. Elevtallet forventes å ligge på et jevnt nivå på i underkant av
400 elever i hele perioden frem mot 2030, og skolen kan derfor forvente å ha noe ledig
kapasitet fremover. Skolen har imidlertid vedlikeholdsetterslep og uhensiktsmessige arealer.
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Planområdet ligger i barnehageområde 4 (Fridalen, Kronstad, Landås og Slettebakken). Av
Barnehagebruksplan 2016 – 2030 fremgår det at ved utgangen av 2015 hadde byområdet
Årstad en dekningsgrad på 83 %, noe som er den nest laveste dekningsgraden av byområdene.
Arbeid med rullering av barnehagebruksplanen er startet.
Ved offentlig ettersyn vurderte vi at det må innarbeides rekkefølgekrav om at tilfredsstillende
barnehage- og skolekapasitet i bydelen skal være dokumentert før igangsettingstillatelse kan
gis. Det er sikret i bestemmelsene at før det kan gis rammetillatelse for nye boliger, skal
skole- og barnehagekapasitet dokumenteres. Vi har ingen kommentar ut over det.
Universell utforming
Av bestemmelsene datert 15.02.2022 fremgår det at det skal være universelt utformet
gangadkomst mellom biloppstillingsplass, renovasjonsanlegg, lekeplass, felles
uteoppholdsareal og boligene, jf. bestemmelse § 2.9.1. Det er en forutsetning at prinsippene
om universell utforming og tilgjengelighet skal legges til grunn for planleggingen og følges i den
videre prosessen frem mot ferdigstillelse av tiltakene, jf. TEK17. Etter vår vurdering er krav til
universell utforming tilfredsstillende sikret i planforslaget.
Energi og klimagassberegning
Planområdet er innenfor konsesjonsområde fjernvarme. Innenfor konsesjonsområdet er det
tilknytningsplikt for nybygg, hovedombygging og feltutbygging. Hva gjelder klimagassberegning, var foreliggende planforslag kommet så langt i prosessen da kravene om
klimagassberegninger kom, at vi er blitt enig om beregningene skal utarbeides til byggesaken.
Dette er sikret i bestemmelsene. Vi har ingen kommentar ut over det.
Konklusjon
Vi slutter oss i hovedsak til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget.
Etter vår vurdering må imidlertid planforslaget endres på følgende punkter for å være
tilfredsstillende:
• Plassering av lekeplasser må sikres. Krav til møblering i form av sitteområder ved
lekearealene og lekeapparater må omtales og sikres i bestemmelsene.
Ny setning under § 3.1.3: Plassering av lekeplasser vist i illustrasjonsplan datert
10.08.2021 er bindende. Hvert område for lek utstyres med minimum 3
lekeapparater og 1 sandkasse, samt sittebenker.
• Vi anbefaler at prosjektets arkitektur videreutvikles frem mot byggesak og at
Byantikvaren og Byarkitekten rådføres i forbindelse med behandling av byggesak.
Ny bestemmelse § 2.2.3: Ved søknad om tillatelse til tiltak skal Byantikvaren og
Byarkitekten høres og uttalelsene vektlegges.
• I videre prosjektering jobbes må det jobbes med tilrettelegging for åpne
fordrøyningsløsninger.
§ 2.1.3 suppleres (uthevet tekst) i form av at utomhusplan skal vise: Blågrønn
strukturer, åpen overvannshåndtering, samt permeable og impermeable dekker.
Forslaget til detaljregulering anbefales vedtatt med disse endringene.
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Vedlegg:
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Merknadsskjema
Illustrasjonsplan
Illustrasjonshefte
Illustrasjonsplan tekniske detaljer
ROS-analyse
Støyutredning m/vedlegg
Mobilitetsanalyse
Notat – Trafikkforhold Vestre Fantoftåsen
Renovasjonsteknisk plan
Notat – Renovasjonsløsning
Kulturminnedokumentasjon
Naturmangfoldvurdering
VA-rammeplan m/vedlegg
Notat – Endringer etter offentlig ettersyn
Kort presentasjon av Storetveitvegen
Byromsanalyse

datert 08.10.2021
datert 15.02.2022
datert 15.02.2022
datert 11.10.2021
datert 10.08.2021
datert 11.10.2021
datert 10.08.2021
datert 13.03.2021
datert 15.04.2020
datert 11.10.2021
datert 08.10.2021
datert 08.10.2021
datert 07.10.2021
datert 13.03.2021
datert 15.02.2021
datert 15.04.2021
datert 11.10.2021
innsendt 12.10.2021
datert 10.01.2019

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentliginnsyn/innsynplanogbyggesak snr 201736323
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