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1.

SAMMENDRAG OG NØKKELOPPLYSNINGER

1.1

Sammendrag
Planområdet ligger på Storetveit, øst for Storetveitmarken. Her planlegger V.I.T Bolig AS å bygge
ca. 110 nye boliger som kombinerer miljømessige og estetiske kvaliteter med en rasjonell
produksjon, med sikte på å oppnå gode boligkvaliteter til fornuftige kostnader. Boligene skal
miljøsertifiseres som BREEAM NOR Very Good. Planområdet omfatter i tillegg tomt for Veidekke
ASA sitt nye kontorbygg i massivtre. Dette bygget er godkjent og under oppføring.
Planområdet ligger sentralt til med gangavstand til daglige funksjoner som butikk, skoler,
barnehager, arbeidsplasser, fritidsaktiviter, bybane og buss og prosjektet bygger opp under
Gåbyen Bergen. Området er i KPA 2018 avsatt til byfortettingsområde BY. Prosjektet bidrar med
foretting på et allerede bebygd område, dvs. uten å berøre rekreasjons- eller grøntområder.
Sentrale tema i planarbeidet har vært kulturminner, trafikkstøy og forhold til Storetveitvegen,
utforming av bebyggelse og uteareal og tilpasning til nabobebyggelse/trafikksikkerhet. Prosjektet
har endret og utviklet seg i løpet av planprosessen, etter innspill både fra naboer, kommunale- og
statlige etater. Den siste revisjonen er gjort etter høring/offentlig ettersyn. Endringene er omtalt i
eget vedlegg Endringer i plan etter offentlig ettersyn. Storetveit boliger. Se også kap. 6.6.1.

1.2

Nøkkelopplysnimger
Bydel

Årstad bydel

Gårdsnavn

Storetveit ligger hovedsakelig i Fana bydel, men
planområdet ligger innenfor Årstad bydel
Gnr. 13, bnr. 763, 762, 929, 967, 995 og 996.

Gårdsnr. / bruksnr.
Gjeldende planstatus

KPA 2018: Sentrumsformål - byfortettingssone BY
KDP Landås 1995: Industri og næringsområde
Reg. plan 1971: Prosjekteringssenter, merkantilt
område
Reg. plan 2014: Kontor (i sør, formål endres ikke)

Forslagsstiller
Grunneiere (sentrale)
Plankonsulent

V.I.T Bolig AS
V.I.T Bolig AS
Rambøll Norge AS

Ny plans hovedformål

Boliger

Planområdets areal i daa
Grad av utnytting
Antall nye boenheter
Aktuelle problemstillinger

18,1 daa
177 % BRA inklusiv areal under bakken
132 % BRA eksklusiv areal under bakken.
Inntil 105

Foreligger det varsel om innsigelse

Adkomst, støy fra vegtrafikk, forhold til nabobebyggelse
Nei

Konsekvensutredningsplikt

Nei

Kunngjøring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato

03.02.2018

Møte med naboer avholdt

15.10 2020 og 10.09 2021

Ramboll
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2.

BAKGRUNN

2.1

Bakgrunn for planarbeidet
Veidekke Eiendom AS er, sammen med Thunes Holding AS og Instanes Eiendom AS, eier av V.I.T.
Bolig AS, som eier parsellene 38/995 og 38/996 der det i dag står et kontorbygg fra 70-tallet. I
tillegg har V.I.T. Bolig AS ervervet to eneboligtomter og en forretningseiendom nord for
kontorbygget. V.I.T ønsker å gjennomføre en reguleringsendring til boligformål på dette området.
V.I.T. Bolig AS inviterte i 2017 til parallelloppdrag/arkitektkonkurranse for utvikling av
boligprosjektet. Rambøll vant konkurransen basert på et konsept med tre lange leilighetsbygg
mot Storetveitvegen og tre punkthus i bakkant. Prosjektet er blitt betydelig bearbeidet i løpet av
planprosessen, etter innspill fra naboer og kommunale og statlige etater.
Eiendommen 13/858 inngår også i planområdet. Her har V.I.T Eiendom AS nettopp ferdigstilt et
nytt kontorbygg i henhold til vedtatt reguleringsplan 61770000 fra 2014.

2.2

Hensikten med planforslaget
Eiendommene skal reguleres til boligformål, og det er ambisjoner om gode kvaliteter i
kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger. Prosjektet skal miljøsertifiseres som
BREEAM NOR Very Good. Det skal legges vekt på at bebyggelsen blir rasjonell og
produksjonsvennlig, til fornuftige kostnader.
Boligene skal ha en tydelig identitet med gode planløsninger og gode, skjermede utearealer skal
tilføre ny kvalitet til omgivelsene. Prosjektet legger til rette for en variasjon i boligstørrelser for å
kunne gi et boligtilbud både til store og små familier og til enslige.
Utbyggingen skal kunne gjennomføres i flere byggetrinn.

Rambøll
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3.

PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON

3.1

Beliggenhet og avgrensning

Tveitevannet
Slettebakken

Storetveit
vatnet

Fantoft
senterområde

Planområdet markert med rød firkant (Bergenskart)

Planområdet ligger på Storetveit i Årstad bydel. Det er ca 350 m til senterområdet på Fantoft med
bybaneforbindelse både nordover og sørover i Bergensdalen. Planområdet ligger samtidig rett
over vegen fra Storetveitmarken; et stort natur- og rekreasjonsområde i denne delen av byen,
som også har sammenheng til tur- og grøntområdene rundt Tveitevatnet.
Planområdet omfatter i hovedsak V.I.T.Bolig AS sine eiendommer mellom Storetveitvegen, Vestre
Fantoftåsen og Fantoftvegen.
Planområdet grenser til Storetveittvegen i vest og til Vestre Fantoftåsen i øst og nord, der
vegtraséen inngår i planområdet. Areal til planlagt gang- og sykkelveg langs Storetveitvegen er
også inkludert. Planområdet utgjør 18,1 daa. Se kart neste side.
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Planens avgrensning.

Rambøll
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3.2

Tilstøtende arealers bruk/status
Øst for planområdet ligger boligområder med rekkehus og eneboliger. Dette boligområdet er merket
som hensynssone 570 Kulturmiljø. Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas.
Nord for planområdet ligger Montessoriskolen med tilhørende grøntstruktur, som strekker seg ned
til Storetveitvatnet.
Vest for planområdet ligger Storetveitvegen og de store grøntområdene på Storetveitmarken, som
er i bruk til fritids- og treningsaktiviteter gjennom hele året. Sør i dette området ligger Storetveit
skole og Storetveit barnehage. Sør for planområdet er det boliger videre langs Storetveitvegen og
Fantoftvegen. Her ligger også Fantoft med Fantoft studentby, bybanestopp kontor og butikker.
Fantoft er i KPA 2018 avsatt til formål sentrumskjerne.

3.3

Stedets karakter og landskap
Planområdet ligger i grensen mellom gårdene Storetveit og Fantoft. Storetveit gård het opprinnelig
Tvedt gård. Det tidligere gårdstunet på Tvedt antas å ha ligget ved dagens Kirkevegen, der Rieber
Mohns veg går ned til Fjøsanger. Her gikk den gamle ferdselsåren mellom Fjøsanger og
Slettebakken. Storetveitvegen ble anlagt i 1927 og ble hovedferdselsåren mellom Bergen og
Nesttun. Vegen fikk stor betydning for utbygging av områdene langs vegen.
Fantoft gård lå sørøst for planområdet. På eldre foto ses eiendomsgrensen mellom de to gårdene,
med steingarden som i dag ligger langs Vestre Fantoftåsen, jf. foto under. Her ses også de to
bolighusene, som fremdeles eksisterer.

Fra MARCUS billedsamling. Wilh. Mohrs Flyfoto 1952

Ramboll
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3.3.1 Topografi

Topografisk ligger planområdet i flukt med Storetveitvegen på 51-52 m.o.h. som her utgjør et
lavpunkt i forhold til omgivelsene.

Slettemarken og Storetveitvannet gir området et åpent preg, noe som også gir gode solforhold på
tomten. Øst for planområdet er det to terrengnivåer med en bratt skrent mellom; Vestre
Fantoftåsen (ca 56-59 m.o.h.) og Østre Fantoftåsen/Fantoftåsen ca (70-76 m.o.h.). Sett fra
Kirkevegen på andre siden av Storetveitmarken er planområdet lite synlig, både på grunn av
vegetasjon og at området ligger lavt med bakenforliggende, bebygde områder. Siluetten øst i
Bergensdalen ligger høyt over området.

3.4

Bebyggelse
Nærområdet har variert bebyggelse som omfatter alt fra gårdsbebyggelsen på Storetveit,
villabebyggelse og spredt næringsbebyggelse langs Storetveitvegen i nord og i sør,
rekkehusbebyggelse i øst, til storskala strukturer på Fantoft.

Rambøll
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Storetveit gårdsanlegg

Fantoft senterområde

Boligbebyggelse med eneboliger og rekkehus

Sett fra Kirkeveien Fra Google Street.

Den høye blokkbebyggelsen på Fantoft studentby og Slettebakken borettslag er markant i
landskapet, sett fra Storetveitmarken.

Ramboll
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Innenfor selve planområdet står det et kontorbygg fra 70/80-tallet, to eldre bolighus og en tidligere
bilforretning. Den nyttes nå midlertidig til parkering for kontorbygg. All eksisterende bebyggelse
innenfor planområdet forutsettes revet. På den sørlige del av tomten, som har vært nyttet til
parkering, skal det føres opp et nytt kontorbygg.

Kontorbygget til tidligere Bjarne Instanes as og Johan Thunes as

Boliger - de to nærmest i bildet

Tidligere bilforretning – nå midlertidig parkering for kontorbygget.

Rambøll
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Skråfoto sett fra vest (1881 kart).

3.5

Kulturminneverdier
Planområdet omfatter ikke kulturminner med formell vernestatus. Området har en steingard med
kulturhistorisk verdi, og to eldre arbeiderboliger/tjenesteboliger. Begge er oppført omkring 1910,
og senere påbygget/ombygget. Steingarden langs Vestre Fantoftåsen markerer grensen mellom
gårdene Storetveit og Fantoft, og skriver seg trolig fra 1859, men kan ha eldre merkesteiner 1.

Steingarden

Bolighus fra 1910

Kinnarpsbygget (nå Montessoriskole) nord for planområdet og limtrebroen over Storetveitvegen sør
for planområdet er nevnt som bevaringsverdig i Kulturminnegrunnlag for Storetveitvegen fra
Brennhaugen til Wergeland.

1 Merknad fra Fortidsminneforeningen datert 09.03 2018

Ramboll
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Gangbro over Storetveitvegen

Tilgrensende boligbebyggelse i øst ligger innenfor hensynssone for bevaring kulturmiljø (H570) i
KPA 2018.

Hensynssone
H570

Hensynssone bevaring kulturmiljø vist med gul skravur

For nærmere dokmentasjon av kulturminner vises det til egen rapport som vedlegg til
reguleringsplanen.

3.6

Landbruk
Planområdet var tidligere en del av innmarken til Storetveit gård, som ble drevet frem til 1950tallet. Området er nå utbygget.

3.7

Naturmangfold
NaturRestaurering AS (NRAS) har i forbindelse med prosjektet vært engasjert for å registrere og
rapportere utbyggingsområdets økologiske verdi. Vurderingene i rapporten bygger hovedsakelig på
kartlegging 12. juni 2019, samt innhenting av data fra andre kilder 03.02.2022. NRAS har nyttet
anerkjente metoder og håndbøker anbefalt av Miljødirektoratet i kartlegging og vurdering.
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
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nærhet til verdifull naturtype i nord (Storetveitvannet) og et parklandskap i vest preget av flere
fugler tilknyttet et tradisjonelt kulturlandskap.

Storetveit
vatnet

Temakart sammenhengende blågrønne strukturer – planområdet markert med rød strek

3.8

Rekreasjonsverdi og bruk
Innenfor planområdet er det ikke arealer som i dag nyttes til rekreasjon.
Vest for planområdet, på andre side av Storetveitvegen, ligger Storetveitmarken, et stort
parkområde som er avsatt til grønnstruktur i KPA 2018. Nord for planområdet ligger
Storetveitvatnet med regulert friområde rundt, og lenger nord for dette ligger friområdet
Storetveitåsen. Det er sammenhengende turveier fra planområdet, via Storetveitvatnet, videre
rundt Tveitevatnet, til Fantoft og videre til Storetveitmarken.

3.9

Skole og barnehage

3.9.1 Skole

Følgende skoler og barnehager ligger innenfor en radius på 1 km fra planområdet:
• Slettebakken skole - kommunal barneskole
• Storetveit skole – kommunal ungdomsskole
• Bjørgvin Montessori skole – privat barne- og ungdomsskole
• Steinerskolen – privat barne-, ungdoms- og videregående skole
• Storetveit barnehage – kommunal
• Fantoft gård og barnehage – privat
• Fantoft barnehage – privat
• Slettemarken menighets barnehage – privat

Ramboll
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Ifølge elevtallsprognosen 2015 – 2030 for Bergen kommune er det svak underkapasitet på
Slettebakken barneskole og på Storetveit ungdomsskole. Det finnes også et tilbud av private
skoler nær planområdet.
3.9.2 Barnehage

Bergen kommune manglet 26 plasser for å innfri bydelsvis dekning i Årstad bydel i hovedopptaket
2018. På grunn av lavere fødselstall forventes en nedgang i barn med rett til plass i Årstad i
hovedopptaket 2019 sammenlignet med 2018. Bergen bystyre har i møte 30.01 2019 vedtatt
prinsipp og tiltak for realisering av full barnehagedekning fra 2019.
3.9.3 Andre servicetilbud i området

På Fantoft er det dagligvarebutikk og hagesenter. Her er det også idrettshall med treningssenter i
forbindelse med studentbyen. Fantoft har også et omsorgssenter. Landås helsestasjon ligger i
Adolph Bergs vei, i nærheten av Sletten senter (1,3 km). Det nærmeste legekontoret ligger i
Storetveitvegen 81 nord for planområdet (400 m). Det ligger også et legesenter like ved
Slettebakken skole (950 m).

3.10 Barn og unges interesser
Barn og unge bruker ikke planområdet til lek og opphold slik det ligger i dag, med kontorbygg,
bilforretning og to private boligeiendommer.
Storetveitmarken er et stort parkområde, egnet for fri lek og aking/skigåing om vinteren. Her
ligger det også en ballplass. Nærmeste lekeplass er på skoleplassen til Montessoriskolen. Nord for
skolen ligger et friområde knyttet til Storetveitvatnet.
På Slettebakken ligger Bergenshallen og Fysak Allaktivitetshus – ca. 1 km fra planområdet.
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3.11 Trafikk og mobilitet
Fra planområdet er det gangavstand på trygge gangveger til alle daglige målpunkt som skole,
barnehage, butikker og servicetilbud, rekreasjonsområder, fritidstilbud og kollektivtilbud.

Målpunkt i gangavstand fra planområdet

Ramboll
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Tilbud til gående og syklende

3.11.1 Sykkel

Statens vegvesen/fylkeskommunen har startet opp planarbeid for sykkelveg langs
Storetveitvegen. Dette inngår som en prioritert del av sykkelnettet mellom Fantoft og Bergen
sentrum. Tiltaket er en del av Miljøløftet.
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3.11.2 Kollektivtilbud

Området har godt kollektivtilbud. Bybanestoppet på Fantoft ligger i en avstand på rundt 350 m fra
planområdet. Buss nr. 83 Nesttun – Sentrum – Øyjorden passerer i Storetveitvegen med
holdeplasser like nord og like sør for planområdet, avstand 100-200 m.

Kollektivtilbud i området
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Kjøreatkomst
Atkomst til parkeringsplassen for kontorbygget er fra Fantoftvegen. Atkomst til de to boligene er
fra Vestre Fantoftåsen. Fantoftvegen har en kjørebanebredde på 7 m og fortau på begge sider.
Fartsgrense 30 km/t. Avkjørsel til kontorbygg er oversiktlig og godt dimensjonert.

3.11.3

Vestre Fantoftåsen har en kjørebanebredde på 7 m og ensidig fortau på den armen som fører ut
til Storetveitvegen, mens bredden lenger inne varierer mellom 4,5 og 6 m. Her er det ikke fortau.
Dette er en privat veg. Deler av vegen er skiltet med «Barn leker - 20 km/t»
Trafikkmengde
Storetveitvegen har i følge NVDB en ÅDT på 7000 nord for kryss med Fantoftvegen/Kirkevegen,
og 6400 sør for krysset. Fantoftvegen har en antatt ÅDT på 2800 nærmest krysset.

3.11.4

Trafikkmengden i Vestre Fantoftåsen er ikke kjent. Dette er en blindvei til Montessoriskolen og 48
boliger. I henhold til erfaringstall hentet fra Statens vegvesens håndbok V713 genererer boliger
mellom 2,5 - 5,0 bilturer/bolig pr. døgn. I tabellen under er høyeste tall for bolig lagt til grunn.
Funksjon

Antall/størrelse

Erfaringstall

ÅDT

bilturer/døgn
Montessori skole
Boliger
Bilforrretning/midlertidig parkering

95 elever

1,3

124

48

5

240

390 m

2

Beregnet ÅDT V. Fantoftåsen

10

46
380

Kapasitet
Det er gjort kapasitetsberegninger for makstime i dagens situasjon for krysset Storetveitvegen x
Vestre Fantfotåsen (1) og for krysset Storetveitvegen x Fantoftvegen x Kirkevegen (2)
For begge kryssene beregnes kapasiteten å være god. Høyest belastningsgrad fås for kjørende
nordover i den sørlige armen i kryss 2, (0,48). I dagens situasjon er det dermed ikke noen
kapasitetsproblemer i kryssene.
3.11.5 Trafikksikkerhet

Trafikksikkerheten i området er stort sett godt ivaretatt. Det er tilrettelagt med fortau og
fotgjengerfelt for gående og planskilt kryssing av Storetveitvegen. Krysset Storetveitvegen –
Fantoftvegen – Kirkevegen er fullkanalisert og signalregulert. Øvrige avkjørsler er oversiktelige.
Det er likevel registrert en del trafikkulykker, de fleste med lettere skader, særlig langs
Storetveitvegen. Mange av disse skyldes påkjøring bakfra i forbindelse med kryssene.
3.11.6 Myke trafikanter

Planområdet ligger inntil trafikert veg – Storetveitvegen. Vegen har fortau på begge sider. Det er
lagt opp til planskilt kryssing for fotgjengere. Det er to gangbroer over til Storetveitmarken nær
planområdet – en bro 75 m nord for planområdet, og en ca. 100 m sør for planområdet.
Statens Vegvesen er i gang med regulering og prosjektering av sykkelveg med fortau fra Paradis
til Minde/Wergeland. Planforslag forventes fremlagt 2020.
Det er fortau fra planområdet til bybanestoppet på Fantoft.
Skoleveg til Slettebakken barneskole går via Vestre Fantoftåsen, så en kort strekning langs
Fantoftåsen før den går over på gang/sykkelveg helt frem til skolen. Fantoftåsen har god bredde,
men ikke fortau. Skoleveg til Storetveit ungdomsskole går først et kort stykke på fortau langs
Fantoftvegen og så videre på gangveg helt frem til skolen.
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3.12 Vann og avløp
Området har god dekning for vann og avløp. Reguleringsplanen for gnr. 13 bnr. 996 kommer i
konflikt med eksisterende VA-infrastruktur, som medfører omlegging av noen VA-ledninger. Det
legges opp til tilknytning til eksisterende ledningsnett.
Vann: Ø150 mm vannledning i grått støpejern og duktilt støpejern i Vestre Fantoftåsen.
Slukkevannsuttak: Kum med brannventil ligger flere steder i Vestre Fantoftåsen.
Avløp: Ø150 mm spillvannsledning i betong i Vestre Fantoftåsen.
Overvann: Ø200 mm overvannsledning i betong i Vestre Fantoftåsen.
Grunnvannsnivået for planområdet er ikke kjent, men det er antatt høy grunnvannstand grunnet
liten høydeforskjell/nærhet til Storetveitvannet og at planområdet ligger i et dalsøkk med
overliggende nedslagsfelt. Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.

Flom aktsomhetsområde. Kilde: NVE Atlas
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3.13 Støy
Planområdet er utsatt fra trafikkstøy fra Storetveitvegen. Området nærmest vegen ligger i rød
støysone. Det vises til egen støyrapport som vedlegg til saken.

3.14 Energi
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Bergen.

3.15 Risiko og sårbarhet
Det er generelt lav risiko i området. Det er registrert trafikkulykker på Storetveitvegen, dette er
særlig knyttet til eksisterende kryss. Aktsomhetsområde for flom berører deler av planområdet.
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4.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1

Statlige planretningslinjer

4.2

•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

•

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

•

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Fylkesplaner
Utvalgte overordnede føringer:
•
Folkehelse
•
Klimaplan
•
Regional areal- og transportplan for Bergensområdet
•
Regional plan for attraktive senter i Hordaland

4.3

Kommuneplaner
I kommuneplanens arealdel KPA 2018 er arealformål Sentrumsformål/byfortettingssone BY.
Området inngår også i kommunedelplan fra 1996 - KDP Landås bydel, plannr. 9730000, med
arealformål Industri og næringsområde
Kommuneplanen gjelder foran kommunedelplanen.

Plankart KPA 2018

Plankart for KDP Landås
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4.4

Reguleringsplaner

4.4.1 Vedtatte planer

Gjeldende planer innenfor planområdet:
A.
Plan 61770000, vedtatt 2014. Storetveitvegen gnr. 13 bnr. 858 m. fl. Formål: Kontor
B.
Plan 31100000, vedtatt 1971. Storetveitvegen gnr. 13 bnr. 858. Formål:
Prosjekteringssenter, Merkantilt område
C.
Plan 30010000, vedtatt 1920. Strøket Minde-Fjøsanger, Birkelands sogn. Formål: Boliger
(«Træbyg»
Kart over de tre reguleringsplanene innenfor planområdet (braPlan)
A

B

C

Naboplaner og planer som grenser til nytt planområde:
1) Plan 4880001, 2014. Storetveitvegen gnr. 13 bnr. 814 m. fl. Formål: Kombinert
forretning/kontor/tjenesteyting (skole; Montesorri).
2) Plan 61400000, 2013. Storetveit barnehage gnr. 13 bnr. 808 m. fl. Formål: Barnehage med
vegtilkomst.
3) Plan 30080100, 2002. Fantoft gnr. 12 bnr. 266, 268 m. fl. Fantoft studentby, vesentlig
endring til sykehjem/omsorgsboliger.
4) Plan 30940000, 1967. Storetveit gnr. 13 bnr. 808 m. fl. Formål: Skoletomt med
trafikkløsning (Storetveit skole).
5) Plan 30940000, 1963. Storetveit gnr. 13 del av bnr. 27. Formål: Park (Storetveitmarken).
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6)

Plan 30300000, 1955. Fantoft gnr. 12 bnr. 30 og del av bnr. 2. Formål: Boliger; villamessig
bebyggelse.

Oversikt reguleringsplaner, nytt planområde er stiplet (Bergenskart)

4.4.2 Reguleringsplan under arbeid.

Det ble i 2013 startet opp arbeid med sykkelanlegg langs Storetveitvegen for strekningen Paradis
– Minde/Wergeland; Årstad. Gnr. 13, bnr. 355, 1132 Storetveitvegen sykkelanlegg. Planområdet
for Storetveit boliger ligger omtrent midtveis langs denne strekningen. De to planene overlapper
hverandre.

Plangrenser vist med stiplete linjer – plangrense for sykkelanlegget vist med blå strek
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Det er utarbeidet et planforslag for gang- og sykkelvegen. Forslaget viser at sykkelanlegget har
behov for midlertidig riggområde inn i område avsatt i til bolig i tilliggende plan. Dette kan i
verste fall medføre at boligprosjektet må vente til sykkelanlegget er ferdigstilt, før boligene kan
etableres. Da sykkelanlegget pr. dags dato ikke har finansiering klar, gjør det fremdriften for
boligene svært usikker.

Planforslag gang- og sykkelveg datert 27.11 2019

I møte mellom utbygger og Statens vegvesen den 06.03 2020 så man at det ville være en fordel
for begge parter om anleggsarbeidet for de to prosjektene kunne gjennomføres samtidig. Det vil
gi kostnadsmessige besparelser for sykkelanlegget ved at behovet for spunting faller vekk. For
boligprosjektet vil det være en fordel å få et ferdig opparbeidet område langs boligene når de tas i
bruk, og unngå fremtidig anleggsarbeid etter at boligene er innflyttet.
For å sikre en slik mulighet har boligprosjektet inkludert sykkelanlegget i sitt planområde, jf. kap.
5.1.

4.5

Rambøll

Temaplaner

•

Arkitektur+. Arkitektur- og byformingstrategi Bergen kommune, 2019

•

Kulturminnestrategi Bergen kommune, 2019

•

Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid

•

Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016

•

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune

•

Skolebruksplanen for 2016-2030

•

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

•

Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017

•

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 (under arbeid)
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5.

PLANOMRÅDET

5.1

Planområde og utbyggingsområde
Planområdet strekker seg fra Monterssoriskolen til Fantoftvegen, og omfatter også tomt for regulert
og godkjent kontorbygg i sør. Kontorbygget er bygget på tidligere parkeringsplass.
Plangrensen er endret siden oppstart, og er nå tilpasset pågående planarbeid for sykkelanlegg langs
Storetveitvegen i regi av Vestland fylkeskommune (Plan 63100000).
Det nye utbyggingsområdet er markert med blå stiplet strek
i kartet til venstre. Her planlegges de nye boligene, og det
er dette området som i hovedsak omtales videre i
planbeskrivelsen. Utbyggingsområdet utgjør 7.410 m2. Det
er utbyggingsområdet som er grunnlag for beregning av
% BRA.

Plangrense nåværende

Plangrense – tidligere (ved oppstart)
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6.

PROSESS OG TIDLIGERE UTGAVER AV BOLIGPROSJEKTET

6.1

Bakgrunn
V.I.T Bolig AS inviterte i 2017 til parallelloppdrag/arkitektkonkurranse for utvikling av et
boligprosjekt på den aktuelle tomten. V.I.T Bolig AS ønsket et prosjekt som kombinerer
designmessige og estetsike kvaliteter med en produksjonsmessig rasjonell bebyggelse, med sikte
på å oppnå fornuftige byggekostnader. Prosjektet skulle planlegges med varierte boligstørrelser
fra 35 – 100+ m2 og skal ha gode miljømessige og energieffektive løsninger.
Rambøll vant konkurransen basert på et konsept med 111 boliger fordelt på tre lange
leilighetsbygg mot Storetveitvegen og tre punkthus i bakkant. Flere alternativ er vurdert, og
prosjektet er blitt betydelig bearbeidet i løpet av planprosessen, etter innspill både fra naboer og
kommunale og statlige etater.

6.2

Konkurranseutkast 2017

Situasjonsplan 2017

Planarbeidet ble påbegynt med utgangspunkt i konkurranseforslag fra Rambøll i fra mai 2017.
Forslaget viste en struktur med skjermende bebyggelse mot Storetveitveien og mindre punkthus
mot Vestre Fantoftåsen. Mellom disse ble det dannet 3 romslige gårdsrom som ble skjermet for
støy.

V.F. 48

Snitt gjennom bebyggelsen – bygg med hhv. 6 og 4 etasjer (2017)
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Illustrasjoner av bebyggelsen – sett fra hhv. intern gate og fra Storetveitvegen (2017)

Statens vegvesen satte en byggegrense mot Storetveitveien med krav til at bebyggelsen måtte
trekkes lenger inn fra Storetveitveien. Dette medførte at utbyggingsområdet ble smalere. I den
forbindelse ble det vurdert alternative utformingskonsepter på tomten.

6.3

Alternativ strukturering av bebyggelsen (plankonsept B)
Dette forslaget viser en blanding av rekkehus og tverrstilte lamellblokker. Tomten er utvidet mot
nord. Solforhold på private og felles uteområder er ikke tilfredstillende. Med mange åpninger blir
det mer støy på utearealene, og alle boligene får ikke en stille side. Det vil være nødvendig med
støyskjermer for å oppnå tilfredstillende støynivå.

Situasjonsplan - plankonsept B (2018)

3D illustrasjoner av forslaget - plankonsept B (2018)
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6.4

Byromsanalyser
Byromsanalyse Plankonsept A:

Byromsanalyse som viser struktur med langsgående blokker langs Storetveitveien tilsvarende som
konkurranseforslaget.

Byromsanalyse Plankonsept B:

Byromsanalyse som viser tverrstilte blokker mot Storetveitveien og flere åpninger inn mellom
bebyggelsen.

For å kunne redusere støyen langs Storetveitveien, noe som ville gi større fleksibilitet i valg av
utbyggingsmønster, lanserte prosjektet et forslag til miljøgate med redusert hastighet langs
Storetveitveien. Med redusert støy ville det være mulig å prøve ut flere plankonsept.

Storetveitvegen som miljøgate
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SVV avviste å endre Storetveitvegen til en miljøgate.
Bergen kommune har uttrykt at de ikke ønsker oppføring av støyskjerm mot Storetveitvegen.
Lavere støynivå var en forutsetning for å kunne tilfredsstille støykravene med stille side i
plankonsept B som med tverrstilte blokker. I tillegg viste tverrstilte blokker at solforholdene i
gårdsrommene bak ikke ville bli tilfredsstillende.
På denne bakgrunn ble plankonsept A med langsgående blokker langs Storetveitveien lagt til
grunn for reguleringsplanen.

6.5

Videreutvikling av konsept A med bebyggelse langs vegen.

Situasjonsplan (2019)

Snitt gjennom bebyggelsen med hhv. 5 og 4 etasjer.

Perspektiv sett fra Storetveitvegen

I dette stadiet av prosjektet er utbyggingsområdet utvidet mot nord. Tilbakemeldingene fra
kommunen og byarkitekten var at prosjektet fremstod som noe langstrakt og monotont.
Byarkitekten spilte inn at det burde jobbes med variasjon, identitet og tilhørighet. Vending av
gavl kan bidra til variasjon. Sammenhengende utforming mot Storetveitvegen, både
bygningskropp og sokkel, synes å være lang. Det skal være maksimalt 70 meter mellom
gangårer. Byarkitekten etterlyste gangforbindelser fra Storetveitvegen til planområdet.
Innspillene ble jobbet videre og reslulterte i det forslaget som nå er fremmet.
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6.6

Rambøll

Prosjektet slik det var fremmet til offentlig ettersyn (2020)
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Prosjektet sett fra Storetveitmarken

6.6.1 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn

Det er gjort flere endringer i planforslaget etter innspill og merknader fra naboer, velforeninger og
offentlige etater etter høringen:
•
•
•
•
•
•
•

Utforming og volumoppbygging av bebyggelsen mot Storetveitvegen
Parkeringsgarasjen er senket med 1 m – som følge av dette er bebyggelsen samlet senket
Reduserte byggehøyder og endret plassering på deler av bebyggelsen mot Vestre Fantoftåsen
Antall boenheter er redusert fra 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 – 0,7 pr. 100 m2 bolig
Justering av gangveger for bedre sikkerhet for gående.

Det vises til eget vedlegg Endringer etter høring/offenntlig ettersyn, datert 08.10 2021 for
nærmere omtale av endringene.
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7.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Plankart vertikalnivå 1 og 2, datert 08.10 2021
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Boligprosjektet sett fra Storetveitmarken

7.1.1 Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg
BBB
BKS

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Boligbebyggelse – konsentert småhusbebyggelse

BK
BUT

Kontor
Felles uteoppholdsareal

BRE
BE

Renovasjonsanlegg
Energianlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
SV
Veg
SKV
SF

Kjøreveg
Fortau

SVG
SS

Annen veggrunn grøntareal
Sykkelanlegg

SGG
SGT

Gangveg
Gatetun

SPH
Parkeringsanlegg
Grønnstruktur
GV
GF

Vegetasjonsskjerm
Friområde

Oversikt arealformål – størrelse på de ulike arealformålene er vist i eget vedlegg
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7.2

Byggeformål
Planområdet skal bygges ut med boliger med tilhørende parkeringskjeller. Kontorbygget er
allerede godkjent og ferdigstilt.
Planforslaget legger til rette for inntil nye 110 boenheter. Boligene er fordelt på 8 bygg. Totalt
BRA ekslusiv parkering er på 9.612 m2. Parkering legges under bakken. Totalt BRA inklusiv
parkeringskjeller er 12.982 m2.

7.3

Bebyggelsens plassering og utforming
Boligene ligger langs Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen og er organisert rundt en felles indre
boliggate. Bebyggelsen nærmest Vestre Fantoftåsen har en skala som er tilpasset rekkehusene på
andre siden av gaten. Mot Storetveitvegen og det åpne parklandskapet foreslås boligblokker i en
litt større skala. Boligbebyggelsen deles opp i 8 bygg med ulik størrelse og utforming for å gi
variasjon og spill i bebyggelsen. Dette gjelder også plassering av byggene i forhold til hverandre –
som gjøres med sprang i vegglivet og små retningsendringer.

Enkel illustrasjonsplan - ny bebyggelse

Boligbyggene skal ha saltak, men også her med variert utforming på de ulike byggene. Takvinkel, møneretning og bruk av oppløft er variasjoner å spille på. Røde og grå saltak er et
karaktertrekk for bebyggelsen på Storetveit, som ellers har stor variasjon i bygningstypologi. Det
nye boligprosjektet tar opp i seg dette for en forankring og forsterkning av stedskarakteren.

Bebyggelse på Storetveit
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Bebyggelse på Storetveit

Nytt prosjekt - saltak med variasjoner.

7.3.1 Materialbruk

Kontorbygget skal bygges i massivtre. Boligblokkene langs Storetveitvegen planlegges bygget i
betong, men skal ha store innslag av tre i fasadene.

Intern boliggate. Eksempel på bruk av tre i fasadene.
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7.3.2 Grad av utnytting

Grad av utnytting for det enkelte boligfeltet fremgår av plankartet.
Utbyggingsområdet er på 7.410 m2, jf. kap. 5.1. Parkeringsanlegg under bakken har et
grunnareal på 3.370 m2. Bebyggelse over bakken utgjør totalt 9.752 m2.
Grad av utnytting for utbyggingsområdet samlet blir som følger:
•
177 % BRA inklusiv areal under bakken
•
132 % BRA dersom kun byggeareal over bakken medregnes.
7.3.3 Byggehøyder

Byggene skal føres opp i 3 og 4 etasjer. Byggehøydene varierer fra k. +61,8 til k. +67,0.
Maksimum byggehøyde (mønehøyde) for hvert bygg fremgår av plankartet. Snittene under viser
høyder sett i sammenheng med eksisterende bebyggelsen i Vestre Fantoftåsen.

Snitt gjennom planlagt bebyggelse – sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse i Vestre
Fantoftåsen (t.h.)
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Snitt gjennom planlagt bebyggelse – sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse i Vestre
Fantoftåsen (t.h.)
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7.4

Byggehøyde og utforming mot Storetveitvegen
Mot Storetveitvegen skal bebyggelsen utformes med en markert gesimslinje i overkant 3. etasje.
Øverste etasje skal være tilbaketrukket. Gesimslinjen kan brytes med takarker langs mindre deler
av fasaden. Det vises også til vedlagt illustrasjonshefte.

Utforming av bebyggelsen mot Storetveitvegen. Gesimslinje 3. etasje markert med rød strek

3D illustrasjon av bebyggelsen langs Storetveitvegen

3D illustrasjon av bebyggelsen langs Storetveitvegen

For flere illustrasjoner vises til vedlagt Illustrasjonshefte, datert 11.10 2021

Rambøll

43 (74)

7.5

Boligmiljø og bokvalitet
Måten bebyggelsen er organisert på, med felles uteplasser og inngang til boligene fra den interne
boliggaten, bidrar til å skape møteplasser, kontakt og fellesskap. Uteoppholdsarealet strekker seg
opp mot Vestre Fantoftåsen og inviterer til kontakt med naboene her. I tillegg byr omgivelsene på
varierte rekreasjonsområder, med Storetveitmarken og friområdene rundt Tveiteveannet og
Storetveitvannet.

Tverrsnitt gjennom boliggate

7.5.1 Illustrasjoner fra intern boliggate

Utforming av fasade mot intern boliggate – svalgangene suppleres med balkong/oppholdssone. Grønn
kantsone skjermer boligene på første plan.
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Utforming av fasade og tilrettelegging av grønn kantsone foran boligene på første plan

Lekeplassen sett fra intern boliggate

Utearealet ligger mellom de to boligrekkene og strekker seg opp til Vestre Fantoftåsen. Dette
inviterer til kontakt med naboene. Uteoppholdsarealet er trafikksikkert.
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7.5.2 Familieboliger

Boligområdet får leiligheter med størrelser som varierer mellom ca. 50 – 125 m2. Det gir et
boligtilbud både til store og små familier og til enslige. Min. 20 % av boligene skal være over 80
m2 .
Det er tilrettelagt for større familieboliger på over 100 m2. De fleste av disse ligger langs Vestre
Fantoftåsen. De har inngang fra gateplan og enkel tilgang til gode og trygge utearealer på
terreng, og er spesielt egnet for småbarnsfamilier.
Illustrasjonene under viser de ulike familieboligene som er planlagt i husrekken mot Vestre
Fantoftåsen:
•
4 boliger markert med blått. Dette er townhouses over to og tre etasjer med inngang fra
gateplan mot Vestre Fantoftåasen.
•
4 boliger markert med rødt. Dette er townhouses over tre etasjer med inngang og entre
fra gateplan.
•
4 boliger markert med grønt. De går over to etasjer og har en utvendig trapp til sin
inngangsdør.
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Alle leilighetene i 1. etasje i husrekken mot Storetveitvegen har inngang direkte fra gateplan. I
denne husrekken er det to større leiligheter i første etasje med hybel inkludert, som gjør boligen
fleksibel i bruk over tid.
Kommuneplanens krav til boligstørrelse og tilrettelegging for familieboliger er innarbeidet i
bestemmelsene § 3.1.15. Kommuneplanens bestemmelser legger særlig vekt på at familieboliger
skal ha utgang til direkte til utearealer på bakkeplan. Det utelukker ikke at barnefamilier også kan
og ønsker å bo i de øvrige etasjene. I tillegg til leiligheter på bakkeplan, har prosjektet 16
familieboliger over 80 m2 i de øvrige etasjene i denne husrekken.

7.6

Uteoppholdsareal innenfor planområdet.
Uteoppholdsarealene til boligene dekkes gjennom private balkonger og felles uteoppholdsareal på
bakken. Takterrasser som ikke tilfredsiller krav til støy er ikke regnet med i uteoppholdsarealet.
Støykrav på privat uteoppholdsareal mot Storetveitvegen løses med innglassede balkonger.
Uteoppholdsarealet ligger i umiddelbar nærhet boligene.
Alt areal på bakkeplan innenfor felt BBB, BKS og f_BUT defineres som felles uteareal. Det vises til
KPA sine bestemmelser og retningslinjer for uteareal 14.2.b: «I byfortettingssoner vil forhager og
lignende mindre arealer kunne inngå i utearealkrav ved at de gir gode overgangssoner mellom
offentlig og private uteareal.»

Uteareal på bakkeplan markert med lys brun farge
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Det skal etableres to større områder leke/oppholdsareal i området, ett sentralt og ett i sør, med
samlet størrelse på 1,05 daa.

Leke og oppholdsareal sentralt – merket #2 på plankartet

Leke og oppholdsareal sentralt – merket #3 på plankartet

7.6.1 Kommuneplanens krav til uteareal:

Uteareal pr. boenhet

40 m2

110 boenheter
Min. 50 % på bakken

4400 m2
2200 m2

Min. 50 % skal ha sol i 4 timer på vår/høstjevndøgn

1100 m2
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7.6.2 Prosjektes uteoppholdsareal

Tabell uteophold m2
Balkonger

Minimumskrav KPA

Prosjekt
645

Felles uteareal på bakken
Totalt uteopphold

2100
4200

3790
4435

Sol vårjevndøgn kl. 10.30
Sol vårjevndøgn kl. 11.30

1050
1050

1562
2100

Sol vårjevndøgn kl. 12.30
Sol vårjevndøgn kl. 13.30

1050
1050

2480
2270

Sol vårjevndøgn kl. 14.30

1050

1370

Tabellen viser at prosjektet har sol på større del av felles uteoppholdsareal enn minimumskravet i
KPA. Illustrasjoner av sol/skygge på ulike tidspunkt kan ses i Illustrasjonsheftet, vedlagt saken.
Illustrasjonen under viser solforhold på de mest sentrale leke- og oppholdsarealene ved
vår/høstjevndøgn kl. 15.

Illustrasjon som viser at de mest sentrale leke- og oppholdsarealene har sol på vår/høstjevndøgn kl. 15

I tillegg til uteareal innenfor boligområdet har boligene kort veg og trafikksikker atkomst til et
stort friluftsområde på Storetveitmarken.

Storetveitmarken sommer og vinter
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7.7

Kulturminner og kulturmiljø

7.7.1 Utforming av bebyggelse langs Vestre Fantoftåsen

Hensynet til boligområdet i Fantoftåsen, med sine tidstypiske eneboliger og rekkehus fra 60-tallet,
har vært førende for utforming av den boligrekken som ligger langs V. Fantoftåsen. Her kan en se
at både skala og retningsendringer er inspirert av nabobebyggelsen.

Bebyggelsen i bakre rekke er i skala tilpasset nabobebyggelsen i Vestre Fantoftåsen

Bebyggelsen langs Vestre Fantoftåsen sett fra sør til nord
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Bebyggelsen langs Vestre Fantoftåsen sett fra nord til sør

Bebyggelsen langs Vestre Fantoftåsen sett fra nord til sør
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7.7.2 Steingarden

Steingarden langs V. Fantoftåsen skal bevares så langt som mulig. Steingarden er i dag delvis
sammenrast. Den vil bli demontert i byggefasen og reetablert. Det reguleres inn en hensynssone
H570 Kulturmiljø langs steingarden.

Steingard - eksisterende

Eksempel på gjenbruk av steingard

Eksempel på gjenbruk av steingard
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7.8

Trafikk og mobilitet

7.8.1 Gåbyen

Gangavstand til viktige målpunkt, et godt kollektivtilbud og fremtidig sykkelveg til sentrum tilsier
at det vil være enkelt å velge miljøvennlige transportformer i det daglige, jf. kap. 3.11. Se også
vedlagt Mobilitetsanalyse.
7.8.2 Veg og atkomst

Det planlegges ingen nye kjøreveger i planområdet. Avkjørsel i sør fra Fantoftvegen er etablert i
forbindelse med nytt kontorbygg. Boligene har parkering i kjeller under bebyggelsen.
Hovedatkomst til hele planområdet er fra Fantoftvegen i sør og inn via kontortomten.
I tillegg etableres en atkomst fra Vestre Fantoftåsen, vist i plankartet som f_SV2. Denne skal kun
brukes til nyttekjøring. Her ligger også renovasjonspunktet. Taxi og ev. vareleveranser til
boligene vil også kunne dette arealet til oppstilling. F_SV2 skal skiltes med parkering forbudt.

Nord

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 detaljfasen.

Atkomst til planområdet. Hovedatkomst til boligene vist med rød pil, nyttekjøring vist med blå

Plan av underetasje kontorbygg med kjørerampe til parkeringkjeller i bakkant.
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7.8.3 Parkering

På arealet som tidligere ble brukt til parkering er nytt kontobygg etablert. All parkering legges
under bakken, med unntak av 2 HC-plasser i tilknytning til kontorbygget.
KPA anbefaler en dekning på 0,6 – 1,2 plasser i byfortettingssonen. Parkeringsdekningen til bolig
er her satt til 0,7 plasser pr. 100 m2 BRA. Alle plassene skal tilrettelegges for el-biler.
Parkeringsdekningen for kontor er 4 plasser pr. 1000 m2.
I henhold til kommuneplanens krav til parkeringsdekning for sykkel skal det etableres totalt 240
sykkelparkeringsplasser, alle låsbare og under tak. Det skal settes av min. 10 plasser til
lastesykler. Sykkelparkering plasseres delvis på bakkenivå og delvis i parkeringskjeller.
Prosjektet planlegger for totalt 268 plasser, for å oppfylle krav til BREEAM.
7.8.4 Gangtraseer og snarveier

Det vil være mulig å gå gjennom boligområdet både på langs og på tvers.
Storetveitvegen, med dagens utforming og trafikkmengde, er ikke egnet for at fotgjengere kan
krysse vegen i plan. I dag må vegen krysses på gangbroer like sør og like nord for planområdet.
Med tanke på mulige fremtidige endringer på vegen, legger planforslaget likevel til rette for
tverrforbindelser mellom Vestre Fantoftåsen til Storetveitvegen.

Mulige gangforbindelser langs og gjennom området
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Gjennomgang fra Storetveitvegen til Vestre Fantoftåsen

7.8.5 Byggegrense mot Storetveitvegen

I forbindelse med oppstart av planarbeid krevde Statens vegvesen at det måtte settes en
byggegrense mot veg som kunne gi tilstrekkelig areal til gang/sykkelveg og et mulig fremtidig
kollektivfelt. Opprinnelig krevde SVV at byggegrensen i krysset Storetveitvegen/Vestre
Fantoftåsen skulle være 60 x 60 m. Denne grensen går tvers gjennom eksisterende bygg på
begge sider av vegen. Dersom man skulle gjennomføre en byggegrense på 60 x 60 m i krysset,
ville man måtte fjerne bygget hvor Montessoriskolen holder til. Det er verken ønskelig eller
realistisk.
I brev datert 04.09 2019 aksepterer SVV at byggegrensen i krysset reduseres til 40 x 40 m, vist
med rød linje i illustrasjonen under, mot at følgende forhold blir opprettholdt:
-

Byggegrense langs Storetveitvegen sør for kryssområdet blir videreført med utgangspunkt
i en linje som i framtiden kan bli ytterkant av fortau.
Sykkelveg med fortau trekkes 5 m inn fra fylkesveg, for å sikre oppstillingsplass for inn/utkjørende bil mellom kjørefelt og sykkelveg.
Areal til mulige fremtidige siktsoner sikres.
Areal innenfor byggegrensen blir ikke brukt som renovasjonspunkt, oppstillingsplass for
renovasjonsbiler, kontainere eller lignende.

Disse forholdene er ivaretatt i planforslaget, og vegholder har akseptert foreslått byggegrense.
Det vises til uttalelser fra Statens vegvesen 04.09 2019 og fra Vestland fylkeskommune datert
25.01 2021.
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Byggegrense mot Storetveitvegen - blå linje angir 60 x 60 m i krysset, rød linje 40 x 40 m

7.8.6 Sykkelveg med fortau og annen veggrunn – grøntareal

Byggegrensen langs Storetveitvegen settes 8 -10 m inn på eiendommen til V.I.T. Bolig AS.
Statens vegvesen/Vestland fylkeskommune er i gang med å planlegge sykkelveg med fortau langs
Storetveitvegen. Dette planlegges som en egen sak, uavhengig av kollektivfeltet.
Gang/sykkelvegen er innarbeidet i reguleringsplan for Storetveit boliger med rekkefølgekrav.
Det er tatt høyde for at gang/sykkelvegen kan bli gjennomført før boligprosjektet, dersom
bygging av boligene skulle bli utsatt. Gang/sykkelvegens behov for riggareal er ivaretatt gjennom
bestemmelsesområde #1, jf. bestemmelse § 5.1.1.
Areal mellom planlagt gang/sykkelveg og ny byggegrense foreslås i denne planen regulert med
formål annen veggrunn grønt. Området kan benyttes til beplantning/grøntområde inntil
kollektivfeltet skal etableres. Det er usikkert når og om kollektivfeltet blir etablert, og det er viktig
at området ikke blir liggende som et restareal, som ingen har ansvar for, inntil det skjer.

Grønn buffersone mellom Storetveitvegen og boligene.
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Selv med kollektivfelt vil det være areal igjen til en grønn sone mellom offentlig veg og boligene.
Storetveitvegen har i dag en bredde på ca. 8,5 m. To kjørefelt og ett kollektivfelt krever en
bredde på 10 m. Det vil si at det ikke er behov for en vesentlig breddeutvidelse av
Storetveitvegen for å få plass til kollektivfeltet. Gang/sykkelvegen må forskyves ca. 1,5 mot øst.
Det gir plass til en buffer med grøntareal mellom offentlig gangveg og privat sone på 3,5-4 m.

Planforslag med mulig fremtidig kollektivfelt.

7.9

Universell utforming
Det er universell tilgjengelighet innenfor hele planområdet.

7.10 Renovasjon
Det skal etableres et renovasjonsanlegg med nedgravde bunntømte containere og et mobilt
avfallsug med dokkingsstasjon for restavfall. Anlegget blir plassert i nordre del av boligområdet.
Det blir containere for restavfall, matavfall, papir/ papp/drikkekartong, plastemballasje og glassog metallemballasje. For plastemballasje blir det av plasshensyn containere med komprimerende
løsning. For restavfall skal det etableres nedkast og langringstank sentralt i boligområdet, med
rørtrasé til dokkingstasjonen. Tømmefrekvens ved renovasjonspunktet vil i snitt være 2 ganger
pr. uke. For nærmere beskrivelse vises til Renovasjonsteknisk plan (RTP) vedlagt saken.

Renovasjonsanlegg med nedgravde containere.
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Området vil trolig bli utviklet i flere byggetrinn. Det åpnes for en midlertdig renovasjonsløsning før
permanent renovasjonsanlegg blir etablert, se også kap. 7.14. Permanent løsning skal være på
plass senest ved siste byggtrinn og ikke senere enn 8 år etter oppstart av første byggetrinn.
7.10.1 Varelevering

Varelevering til kontorbygget skjer via Fantoftvegen og inn foran bygget på areal vist som gatetun
SGT. Kontorbygget har varelevering til kantinen og utover det kun sporadiske leveranser.
Vareleveransene foregår med type kassebil.
LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter) påpeker at også boliger får vareleveranser og viser bl. a til økning i netthandel. I henhold til Arbeidstilsynets regler skal det ikke
være mer enn 50 m fra oppstillingsplass til leveransepunkt. Største avstand mellom
oppstillingspunkt for varebil og inngang til de sørligste boligene er ca. 160 m.
Varelevering til boligene skjer ved felles veg f_SV2. Det legges ikke opp til at varebiler skal kunne
kjøre inn i den interne boliggaten. Boliggaten er universelt utformet og uten stigning. Det aller
meste av varene kan fraktes videre til boligene på tralle eller sekkehjul. Kun helt unntaksvis vil
det være behov for å frakte større varer helt frem til inngangsparti. Dette kan også være aktuelt
ved inn- og utflytting. Sameiet/borettslaget må etablere prosedyrer for hvordan trafikksikkerhet
skal håndteres i de tilfellene der varebil må kjøre lenger inn.

7.11 Energiløsninger og miljøtiltak
Området er omfattet tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg.
Kontorbygget skal oppføres i massivtre, og med solceller på taket. Alle boligene skal sertifiseres
etter miljøstandarden BREEAM NOR Very Good. Det skal brukes betydelig innslag av tre i
fasadene, både som et klimatiltak og som et tiltak for å sikre stedstilhørighet.
Det stilles krav om klimagassregnskap i forbindelse med byggesakene, jf. reguleringsbestemmelsene.

7.12 Trafo
Eksisterende trafo i Storetveitvegen 96 må flyttes når eksisterende kontorbygg skal rives. Ny
plassering blir mellom det nye kontorbygget og Vestre Fantoftvegen. Dette er regulert inn med
formål Energianlegg BE (trafo).

Snitt som viser plassering av trafo i forhold til Vestre Fantoftvegen ved nr. 74/76. Ill.
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7.13 Risiko og sårbarhet - avbøtende tiltak
Det er generelt lav risiko i området. Risikomatrisen for området viser at støy, trafikkfare, flom og
radon ligger innenfor gul sone. Brann ligger i rød sone.
7.13.1 Brann

Den generelle brannstatistikken for Hordaland, kombinert med konsekvensen ved brann i et
tettbygd område, gir grunnlag for alvorlighetsgraden og kategorien rød sone. Planområdet og
tiltaket i seg selv gir ikke øket risiko for brann. Alminnelige brannforebyggende tiltak og byggverk
i tråd med teknisk forskrift reduserer sannsynligheten for og/eller konsekvensene av en uønsket
hendelse. Det er god tilkomst for brannvesenets slukkemateriell, de vil kunne utføre slukkearbeid
fra Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen, i tillegg til at den interne boligaten er kjørbar.
7.13.2 Støy

Det er utført en egen støyrapport som følger som vedlegg til saken.
Framtidig situasjon vises med støy på bakkenivå (røde og gule støysoner) og punktberegninger
på fasadene, se illustrasjon på neste side. De støyutsatte boligene er:
Blokkene nærmest Storetveitvegen
Den nordligste blokken i rekken bak
Følgende er en oppsummering av situasjonen:
Det er overskridende støynivå på vestfasadene til alle blokker som ligger mot veien og til
den nordligste blokken på andre rekke.
Det er overskridende støynivå på nord- og sørgavler for blokkene langs veien

Fremtidig støysituasjon (beregnet med fremskriving av trafikkvekst)

Kommuneplanen sier at grenseverdiene kan fravikes innenfor rammene av bestemmelse § 22.3.
Her stilles det krav om stille side, støyutsatt side og uteoppholdsareal:
Alle boenheter er gjennomgående og har minst 1 fasade mot stille side. Alle boenheter
har minst 1 soverom med minst 1 vindu ut mot stille side, dermed er denne delen av
bestemmelsen overholdt.

Rambøll

59 (74)

-

-

-

Videre stilles det krav om at minst halvparten av oppholdsrom også skal ha mulighet til
lufting ut mot stille side. Alle stuer ligger mot støyutsatt side, og følgelig må balkonger
som også ligger mot denne siden skjermes slik at stuene har luftingsmulighet mot
skjermet balkong.
Støynivå på støyutsatt side skal ikke overstige nedre grenseverdi for rød sone. Vestvendte
fasader i de tre sørligste blokkene langs veien har 1 dB overskridelse av denne
grenseverdien. Dette har ingen betydning for støysituasjonen i praksis utover at vinduer
og fasader må dimensjoneres for dette.
Alle uteoppholdsarealer må ha støynivå under grenseverdien. Dette er tilfredsstilt da alle
boenheter har uteplasser mot øst, vendt bort fra støyen. I tillegg vil uteplasser mot vest
glasses inn slik at dette blir tilfredsstilt også for balkonger mot veien. For den nordlige
blokken på andre rekke.

Som nevnt er støynivået på vestfasadene 1 dB høyere enn anbefalt grenseverdi. Men siden
tiltaket inneholder mer enn 15 boenheter og er plassert i byfortettingssone kan dette likevel
tillates, jf. § 22.3 med retningslinjer. Argumenter for at dette fraviket tillates er som følger:
1 dB høyere støynivå enn grenseverdien har ingen praktisk støyfaglig betydning fordi det
kun medfører valg av 1 dB bedre vinduer og fasader samt innglassing av balkong.
Innglassing av balkong ville også vært nødvendig om støynivået var 64 dB. Se kap. 5.5
for beregning av innendørs støynivåer.
Totalløsningen for blokkene er et konsept med gjennomgående leiligheter, som er den
beste innrettingen av boliger i forhold til støyende vei som er mulig å lage.
Det etableres mekanisk balansert ventilasjon
Det vil etableres utearealer øst for blokkene med tilfredsstillende støynivå og
Storetveitmarken på andre siden av Storetveitvegen er også et stort område i umiddelbar
nærhet med grønn støysone.

Konklusjon støy
Utredningen viser at Bergen kommunes bestemmelser om støy kan tilfredsstilles for det planlagte
boligprosjektet dersom det gjøres avbøtende tiltak for støy. Som avbøtende tiltak planlegges
følgende:
•
Innglassing av balkonger mot Storetveitveien.
•
Skjerming på bakkenivå av det nordligste boligbygget.
•
Lydkrav til fasader og vinduer.
•
Balansert ventilasjon
Det legges til at Bergen kommune har ambisjon om nullvekst i trafikken. Dersom dette målet nås,
vil det bety at framtidig situasjon vil bli bedre enn det som denne utredningen viser. Det samme
vil en økning av el-biler på veiene.
For nærmere beskrivelse vises til egen støyutredning, datert 15.04 2020.
7.13.3 Trafikkfare

De siste 10 årene er det registrert flere trafikkulykker langs Storetveitvegen, alle med lettere
personskade. De fleste av ulykkene er påkjøringsulykker bakfra i eller tett på kryss eller at man
har kjørt utfor veien. Ulykkene er knyttet til forhold utenfor planområdet, og risiko for denne type
hendelser endres ikke som følge av planen.
En trafikkvekst fører generelt til en økning av risikoen for ulykker. Trafikkveksten som følge av
tiltaket er marginalt og forventes ikke å føre til nevneverdige konsekvenser for trafikk-
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sikkerhetsbildet. Trafikkveksten kommer på Fantoftvegen, mens trafikk inn til Vestre Fantoftåsen
blir redusert.
7.13.4 Terrenginngrep

Det meste av planområdet er tildigere planert, mens opprinnelig terreng er bevart der de to
boligene står. Dette arealet vil også bli planert som følge av planforslaget. Terrenginngrepene er
begrenset og utgjør ingen ekstraordinær risiko. Nøvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med
anleggsarbeidet vil bli utarbeidet og fulgt på vanlig måte.

7.13.5 Radon

Det er ikke registrert fare for radon i feltet. I grunnen finnes i hovedsak fyllitt, og glimmerskifer
(stedvis grønnskifer og ganger av trondhjemitt til dioritt). Det kan være lokale variasjoner av
radium i samme bergart. Fyllmasser kan likevel gi radonforekomst. Det er tatt inn en
bestemmelse om at ev. tilførte masser skal være rene.

7.13.6 Vann og avløp

Området har god dekning for vann og avløp. Det er lagt opp til tilknytning til eksisterende
ledningsnett. Overvann skal fordrøyes i et fordrøyningsmagasin og videreføres til overvannsnett
før utslipp til resipient Storetveitvannet. Volumet på fordrøyningsmagasinet er beregnet til å ha
kapasitet til å fordrøye alt overflatevann fra planområdet i tillegg til å ta høyde for økt nedbør.
Flomveier er ivaretatt, jf. vedlagt VA-rammeplan.
Samlet sett er det ingen spesielle forhold knyttet til fagområdet VA som tilsier at løsningene i i
reguleringsplanen ikke bør gjennomføres.

7.14 Trinnvis utbygging
Planen åpner for en trinnvis utbygging av området – fra sør til nord. Under skisseres prinsipp for
anleggsfasen. Hvor mange utbyggingstrinn og hvor mye som skal bygges i hvert trinn avgjøres i
forbindelse med rammesøknad. Det etableres anleggsvei fra nord. Det etableres et midlertidig
renovasjonspunkt (R) i nordøstre hjørne av tomten, for ikke å komme i konflikt med
anleggtrafikken. Bestemmelsene stiller krav om at kvaliteter som f.eks. uteareal og skjerming
mot støy skal være oppfylt for hvert enkelt trinn. Det skal utarbeides egen trafikksikkerhetsplan
for anleggsfasen.
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Trinn1 (eksempel)

Trinn 2 (eksempel)

Trinn 3 (eksempel)

Ferdig utbygget

Ramboll

62 (74)

7.15 Rekkefølgebestemmelser
Det er ingen rekkefølgekrav knyttet til forhold som ligger utenfor planområdet.
Offentlig sykkelveg med fortau langs boligområdet er innlemmet i planområdet. Anlegget er i tråd
med Statens vegvesen/fylkeskommunen sitt planforslag for plan 63100000 Årstad. Gnr. 13, bnr.
355, 1132 Storetveitvegen sykkelanlegg. Det er stilt krav om at sykkelanlegget skal være ferdig
opparbeidet innen det kan gis ferdigattest for siste byggetrinn i boligprosjektet.
Det er også stilt rekkefølgekrav knyttet til en mulig trinnvis utbygging av boligprosjektet. Det
stilles i den forbindelse krav til at nødvendige kvaliteter som støyskjerming, parkering,
uteoppholdsareal skal opparbeides parallellt med boligene, og senest før brukstillatelse/
ferdigattest kan gis.
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8.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Det ble holdt oppstartsmøte med Bergen kommune, plan- og bygningsetaten 21.11.2017. Varsel
om oppstart av planarbeid ble sendt naboer, grunneiere og offentlige og private instanser
01.02.2018. Det ble annonsert i BT 03.02.18 og i Fanaposten 06.02.18, og dokumenter ble lagt
ut på plankonsulent sine nettsider fra 05.02.18. Dokumenter på opprettet plansak 201736323 i
Bergen kommune var da tilgjengelige, bl.a notat fra plankonsulent som underlag til
oppstartsmøtet.
I løpet
•
•
•
•

av planprosessen har det vært avholdt møter med følgende faginstanser:
Plan og bygningsetaten
Statens vegvesen
Byantikvaren
Byarkitekten

Det ble arrangert informasjonsmøte for naboene i forbindelse med offentlig høring av
reguleringsplanen den 15.10 2020. I forbindelse med byggesaken til kontorbygget ble naboer i
Vestre Fantoftåsen invitert til informasjonsmøte, men invitasjonen ble avslått.
Etter offentlig ettersyn har det vært avholdt møter med
•
Vestland fylkeskommune
•
Byarkitekten
•
Velforeningene

9.

KONSEKVENSUTREDNING
Naboer til planarbeidet har reist spørsmålet om hvorvidt planarbeidet utløser krav om
konsekvensutredning.
Før varsel om oppstart, kom det innspill fra Vestre Fantoftåsen Velforening om at det burde
utarbeides konsekvensutredning i planarbeidet. Bakgrunnen for dette var bl.a at de ikke vurderte
formålet til å være i samsvar med overordnet plan, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8 a)
og b). Velforeningen mener at det er viktig å ta hensyn til stedets egenart, boligkvaliteter,
kulturmiljø og arkitektur. Det ble også referert til annet lovverk som omhandler folkehelse, og
levekårsutredning. Innspillet i sin helhet følger planforslaget som et dokument i kategorien
merknader til planoppstart. Alle slike merknader er levert kommunen, og de er oppsummert og
kommentert i eget merknadsskjema.
Vi viser til Fylkesmannens vurdering i saken jf. e-post datert 12.01 2018.
«Fylkesmannen har vurdert det tilsendte materialet fra kommunen med vedlegg fra
plankonsulenten. Ut ifra det tilsendte saksmaterialet finner vi at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning da det ikke faller inn under forskriftens §6 og §8 (kan ikke
defineres som et vedlegg I eller II tiltak).»
Plan- og bygningsetaten støtter dette i e-post av 15.01 2018: Planforslaget er vurdert til å være i
henhold til føringer gitt i gjeldende kommuneplans arealdel (KPA2010) og forslag til ny
kommuneplan (KPA2018).
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10. VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
10.1 Overordnede planer og vedtak
Planforslaget er i tråd med føringer i kommuneplanens samfunnsdel:
Gåbyen – prosjektet ligger i gangavstand til barnehage, skole, rekreasjonsområder, butikk,
kollektivtilbud, arbeidsplasser, og får sammenhengende sykkelveg til sentrum
Byfortetting – det etableres 7000 m2 kontorbygg og inntil 105 nye boliger
Bærekraftig vekst – Kontorbygget bygges i massivtre, boligene skal sertifiseres for BREEAM Very
Good
Sosiale møteplasser – det skal etableres uteplasser som også naboene kan bruke
Gode boliger i variert bomiljø – prosjektet øker og supplerer tilbudet av boligtyper og -størrelser i
området
Historiske særpreg – prosjektet tar vare på steingard og videreutvikler stedskarakteren i området
Planområdet ligger innenfor byfortettingssonen (BY) i kommuneplanens arealdel. Planforslaget er i
tråd med kommuneplanens formål og bestemmelser.
10.1.1 Eksisterende reguleringsplaner

Plan 31100000, vedtatt 1971. Storetveitvegen gnr. 13 bnr. 858. Formål: Prosjekteringssenter,
Merkantilt område
Plan 30010000, vedtatt 1920. Strøket Minde-Fjøsanger, Birkelands sogn. Formål: Boliger
(«Træbyg»)
I henhold til KPA 2018 § 3.1 gir disse reguleringsplanene ikke hjemmel for nye byggetiltak.
Reguleringsplan for nytt kontorbygg plan 61770000 Årstad gnr. 13, bnr. 858 m fl., vedtatt 2014
er innarbeidet i denne planen. Vi kan ikke se at planforslaget har konsekvenser for andre
tilliggende reguleringsplaner.

10.2 Byform og arkitektur
Det arkitektoniske uttrykket har vært tema gjennom hele prosessen, og utforming av bebyggelse
og utearealer har vært omarbeidet flere ganger.
Sammenlignet med dagens ensformige kontorbygg, med tilhørende overflateparkering, gir det
nye kontor- og boligprosjektet et arkitektonisk løft til omgivelsene. Man har jobbet med elementer
som oppdeling av bebyggelsen, romlige kvaliteter mellom byggene, taklandskapet, integrering av
innglassede balkonger i fasaden (mot Storetveitvegen). Alleen langs Storetveitvegen bidrar til å
myke opp uttrykket mot Storetveitmarken. Det er viktig at denne bevares eller reetableres i
forbindelsen med sykkelanlegget i regi av Vestland fylkeskommune.
Parkering legges i kjeller under bebyggelsen, og all overflateparkering tas bort.

10.3 Levekår og folkehelse
Prosjektet supplerer nærområdet, som er preget av eneboliger og rekkehus, med flere boligtyper.
Boligene har varierte størrelser og har tilbud både til familier og store og små husholdninger.
Prosjektet legger til rette for redusert bilbruk. Dette er positivt for folkehelsen, både i form av
mindre forurensning og økt fysisk aktivitet.

Rambøll

65 (74)

10.4 Uterom
Prosjektet har ikke konsekvenser for eksisterende byrom og offentlige utearealer. Prosjektet
legger til rette for tilstrekkelig uteoppholdsareal til egne boliger. To av uteoppholdsarealene ligger
mot Vestre Fantoftåsen og intensjonen er at disse også skal være til bruk for naboene, se også
neste punkt.

10.5 Konsekvenser for naboer
Prosjektet vil påvirke utsikten mot vest sett fra eksisterende boliger i Vestre Fantoftåsen.
Sammenlignet med dagens kontorbygg, vil byggehøydene øke med ca. en etasje. Under vises ny
utsikt fra eksisterende boliger i Vestre Fantoftåsen. Se også vedlagt illustrasjonshefte, med flere
illustrasjoner.

Modellbilde som viser utsikt fra balkong i nr. 54

Modellbilde som viser utsikt fra balkong i nr. 34
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Modellbilde som viser utsikt fra balkong i nr. 56

Modellbilde som viser utsikt fra balkong i nr. 70

De nye boligbyggene langs Vestre Fantoftåsen vil kaste skygge inn på noen av eiendommene på
andre siden av gaten, men først sent på ettermiddag/kveld. Det er lagt vekt på at prosjektet ikke
skal kaste skygge på balkongene i de eksisterende boligene.
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10.6 Støy – konsekvenser for omgivelsene
I differansekartet under vises endringen i støy som følge av tiltaket. Dette er beregnet som
differansen mellom dagens situasjon og ny situasjon med boliger og kontorbygg langs
Storetveitvegen. Trafikkbelastningen for begge situasjoner er satt til framtidig situasjon.

Differansekart støy

Resultatet viser at det blir svært liten endring i støybildet (-1 til 1 dB) på Storetveitmarken. Den
største endringen vi ser er effekten av økt skjerming fra framtidig bebyggelse som gjør at et
boligfelt i øst får lavere støynivåer.
For noen boliger i Vestre Fantoftåsen og Øvre Fantoftåsen blir støysituasjonen forbedret ved at
man går fra gul til hvit støysone på fasade. Det vises til vedlagte støyrapport.

10.7 Trafikk og mobilitet
Gangavstand til viktige målpunkt, et godt kollektivtilbud og fremtidig sykkelveg tilsier at det vil
være enkelt både for nye beboere og for ansatte i kontorbygget å velge miljøvennlige
transportformer i det daglige. Det skal etableres totalt 240 sykkelparkeringsplasser, alle låsbare
og under tak.
Antall bilparkeringsplasser i området reduseres som følge av planforslaget. Tidligere var det rundt
170 plasser knyttet til eksisterende kontorbygg. Det nye kontorbygget får 22 p-plasser og
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boligområdet 68 p-plasser, totalt 90 plasser. Tiltaket forventes å føre til en vekst i bilturer på ca.
100-200 bilturer/døgn. For beregning av dette tallet vises til vedlagte Mobilitetsanalyse.
I beregning av kapasitet i kryssene er det tatt utgangspunkt i det høyeste anslaget på 200
bilturer/døgn, for å ikke undervurdere konsekvensene av veksten. Den faktiske veksten vil
sannsynligvis være mindre. Ny trafikk antas å følge samme retningsfordeling som i dagens
situasjon. Dette innebærer følgende trafikkvekst i veiene i området:

Vei

Vestre Fantoftåsen
Storetveitvegen nord
Storetveitvegen sør
Fantoftvegen
Kirkevegen

Endring i ÅDT

- 50
145
90
200
25

Forventet trafikkvekst som følge av tiltaket.

Ny ÅDT

350
7 045
6 390
3 000
1 125

Vekst i makstimen

-5
12
7
16
3

Trafikkøkningen forventes å ha lite konsekvenser for de trafikale forholdene i området. Det er
gjort kapasitetsberegninger i kryssene Storetveitvegen x Vestre Fantoftåsen og Storetveitvegen x
Fantoftvegen x Kirkevegen og det forventes god restkapasitet i begge kryssene etter utbygging.
I henhold til håndbok V121 utløser ikke trafikkveksten krav til kanalisering i kryss Storetveitvegen
x Vestre Fantoftåsen. For krysset Storetveitvegen x Fantoftvegen er det allerede i dagens
situasjon lysregulering med høyre- og venstresvingefelt.
10.7.1 Trafikksikkerhet i Vestre Fantoftåsen

I løpet av planprosessen har velforeningene i nabolaget uttrykt bekymring for hvilke
konsekvenser planforslaget vil få for trafikkbildet og trafikksikkerheten (særlig knyttet til
Montessoriskolen) i Vestre Fantoftåsen. Vi vil derfor belyse endringene og konsekvensene av
utbyggingen med fokus på trafikksikkerhet her.

Nord

Vestre Fantoftåsen er en privat blindveg som brukes for atkomst til Montessoriskolen og til
boligene langs vegen. Vegen er knyttet sammen med Storetveitvegen i et regulert T-kryss med
gangfelt. Vestre Fantoftåsen forgreines i øst, mot nord og sør til boligene.

Vestre Fantoftåsen markert med rød strek

Langs Montessoriskolen i nord har vegen fortau, avkjørsel og av/påstigningslomme. Langs
forretningsbygget (tidligere bilforretning) i sør er det parkeringsplasser.
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Dagens situasjon ganglinjer. De to sirklene ved Montessoriskolen indikerer målpunkt for elever.

Dagens situasjon – avkjørselspunkt vist med hvite piler

Figurene over viser dagens tilbud for gående og kjørende i området ved Bjørgvin Montessoriskole.
Det er to traseer mellom nord og sør, langs Storetveitvegen og langs Vestre Fantoftåsen.
Tverrforbindelsen mellom disse, går langs skolebygningen. For elevene ved skolene er det to
målpunkt langs denne tverrforbindelse, på hver side av bygningen. Herfra kan de nå
elevinngangen som ligger på baksiden av skolebygningen. Inngangen på fremsiden nyttes kun til
besøksinngang.
Planlagt løsning
Planforslaget medfører redusert biltrafikk inn i Vestre Fantoftåsen. All daglig kjøring til og fra de
nye boligene og kontoret skal skje fra Fantoftvegen. Næringsbygget med tilhørende
parkeringsmuligheter foreslås fjernet. To eneboliger sør for næringsbygget er også planlagt
fjernet. Kun nyttekjøring til boligene (som renovasjon, taxi, tilkomst for brannbiler) skal skje fra
Vestre Fantoftåsen. Renovasjon vil trolig komme to ganger pr. uke, annen kjøring kun skje
sporadisk.
Fortau i Vestre Fantoftåsen vil fortsatt ligge på nordsiden av vegen langs skolebygget. Her gjøres
ingen endringer. Gående til/fra det nye boligområdet ledes ut til fortau/sykkelveg langs
Storetveitvegen eller opp i Vestre Fantoftvegen gjennom flere tverrforbindelser gjennom området.
Dette for å unngå konflikt med kjøreareal nord i planområdet.
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Ny situasjon for gående Ganglinjene ledes mot gangfeltet og når målpunkt ved skolen som før.

Ny situasjon – avkjørsler er redusert til ett punkt, kun til renovasjon og annen nyttekjøring

Trafikksikkerhet ny situasjon
Planforslaget medfører flere endringer i dagens trafikkmønster i Vestre Fantoftåsen:
•
Parkering på sørsiden av Vestre Fantoftåsen, og tilhørende manøvrering, opphører.
•
Samlet trafikkbelastning i Vestre Fantoftåsen vil gå ned.
•
Siktforhold i T-kryss mot øst, forbedres.
•
Dagens forhold for snuing ved Montessoriskolen, opprettholdes.
•
Renovasjonsløsningen krever rygging i Vestre Fantoftåsen
For nærmere beskrivelse av trafikksituasjonen i Vestre Fantoftåsen vises til eget notat Trafikkforhold Vestre Fantoftåsen, datert 08.10 2021.
Plassering og utforming av renovasjonsanlegget
En vil få manøvrering og rygging tilknyttet renovasjonspunkt. Trafikksikkerheten rundt dette har
også vært et tema i saken. I høringen og gjennom prosessen er det kommet forslag om å flytte
renovasjonsområdet til et annet sted innenfor planområdet.
Plassering av renovasjonsområdet i nordlig del av planområdet er valgt med tanke på:
•
Kort avstand fra hovedveg
•
Begrenset kjøring i boliggate
•
Plasseringen ligger på et støyutsatt område som ikke kan nyttes til uteoppholdsareal
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Flytting av renovasjonspunktet er ikke mulig/ønskelig av følgende grunner:
•
Det kan ikke etableres nye avkjørsler fra Storetveitvegen, og følgelig kan
renovasjonspunktet ikke ligge langs denne vegen.
•
Det er ikke ønskelig å trekke renovasjonsbilen lenger inn i boliggaten Vestre Fantoftåsen.
Her er det blandet trafikk, trangere og høydeforskjell mellom veg og tomt.
•
Det er ikke plass til et renovasjonsanlegg for boligene i sørlig del av planområdet, hvor
kontorbygget allerede er bygget. Avstand fra boligene lengst nord ville dessuten blitt på
over 250 m (krav til avstand er maksimum 100 m).
Det er videre utredet ulike løsninger for å unngå rygging. Løsningen har vært drøftet med naboer
og velforening i eget møte.
Denne løsningen er lite arealkrevende.
Alternativet baserer seg på at etablering av
lomme for renovasjonsbilen langs vegen.
Bilen kjører så videre inn i Vestre
Fantoftåsen og ut igjen til Fantoftvegen i
sør. Her er det blandet trafikk.
Det er ikke ønskelig å trekke renovasjonsbilen lenger inn i boliggaten. Hverken
velforening eller forslagstiller anbefaler
dette alternativet.
Denne løsningen er svært arealkrevende,
og fører til en reduksjon på 5 boenheter,
derav 3 famileboliger. Alternativet baserer
seg på at bilen vender inne på området så
ut igjen i Vestre Fantoftåsen. Brukere av
renovasjonsanlegget må adkomstvegen til
renovasjonskjøretøyet for å nå nedkastene.
Alternativet anbefales av velforeningen.

Dette er den løsningen som forslagstiller
har foreslått, og som lå til grunn for
planforslaget ved 1. gangs behandling.
Alternativet er lite arealkrevende, og
baserer seg på at bilen kjører inn i Vestre
Fantoftåsen og rygger inn på
oppstillingsplassen. Ingen konflikt med
ganglinjer.
Forslagstiller anbefaler å videreføre dette
alternativet.
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Det første alternativet er ikke ønsket, hverken fra velforeninger eller forslagstiller. Det er små
forskjeller på de andre alternativene med tanke på trafikksikkerhet. Gevinsten ved å unngå
rygging er ikke er stor nok til å kompensere for det uforholdsmessige arealbeslaget forslaget
medfører. Ryggingen vil ikke krysse ferdselsårene i området. Bilen er også utstyrt med
ryggekamera og lydsignal. Risikoen for ulykke anses derfor som liten.
På denne bakgrunn legges den opprinnelige løsningen til grunn for planen. Dette alternativet har
den løsningen som samlet sett gir den beste løsningen med hensyn til trafikksikkerhet,
arealbeslag og øvrige konsekvenser for nærmiljøet.
For nærmere beskrivelse vises til eget notat Renovasjonsløsninger, datert 07.10 2021.

10.8 Kulturminner
Planforslaget medfører riving av 4 bygg; ett kontorbygg, ett forretningsbygg og to eldre bolighus.
Bebyggelsen representerer ulike tidsepoker og har samlet en historiefortellende verdi.
Forretningsbygget og kontorbygget er typiske representanter fra 1970/80-tallet – rektangulære,
stramme volum med flate tak. Bolighusene er opprinnelig tjenesteboliger knyttet til Storetveit
gård, men er senere bygget på og bygget om og har mistet sin originale form og uttrykk. De
fremstår i dag som vanlige eneboliger.
Steingarden skal i så stor utstrekning som mulig også tas vare på og integreres i det nye
prosjektet. På den måten tas historien med inn i fremtiden.

10.9 Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser
Planområdet omfatter ikke i dag friluftsområder, naturområder eller områder for barn og unges
lek og opphold, og planforslaget får ingen negative konsevenser for disse temaene. Det nye
boligområdet vil etablere leke- og oppholdsområder for barn og unge.

10.10

Naturmangfold og grønne korridorer

Naturmangfoldet i området og umiddelbar nærhet er vurdert som lavt. Planforslaget påvirker ikke
naturmangfoldet i negativ retning. Det er registrert fremmedarter som skogskjegg, platanlønn
hybridbarlind, sibirvalmue, parkhagtorn, sprikemispel, praktmarikåpe, fagerfredløs og buskmure i
enkelte delområder. Disse vil bli håndtert etter føringene i Miljødirektoratets veileder for
håndtering av løsmasser og forsvarlig kompostering av planteavfall (Miljødirektoratet, 2018)
Planområdet berører ikke grønne korridorer.

10.11

Privat og offentlig servicetilbud

Planforslaget legger til rette for flere boliger, som vil gi nye brukere av servicetilbudet i området.
Dette kan bidra til å styrke tilbudet.

10.12

Sosial infrastruktur

Det er som nevnt noe underdekning på de nærmeste offentlige skolene, men skolekapasiteten
suppleres med private skoletilbud.

10.13

Risiko og sårbarhet

Det er generelt lav risiko i området. Planforslaget inneholder ikke tiltak som i seg selv medfører
økt risiko og sårbarhet.
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Det skal etableres nye boliger i støyutsatt området. Kommuneplanen tillater at grenseverdiene
fravikes forutsatt at kompenserende tiltak gjennomføres. Planen oppfyller de kravene som er satt.
Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Flomveier er ivaretatt, jf. vedlagt VArammeplan.

10.14

Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget omregulerer næringareal til boligområde. Samtidig som et kontorbygg skal
rives, skal det bygges opp et nytt kontorbygg med tilsvarende størrelse. Konsekvensen er at
man får både bolig og næring innenfor areal som tidligere var avsatt til rent næringsareal.

10.15

Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget vil, så langt vi kjenner til, ikke få jurdiske/økonomiske konsekvenser for
kommunen.

11. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR
V.I.T Bolig AS legger med dette frem et planforslag med nye boliger i byfortettingssonen på
Storetveit. Områdets plassering og kvaliteter gjør stedet til en god plass å bo og et egnet sted for
både kontor og boliger. Det er kort vei til skoler, barnehager, fritidsaktiviterer, arbeidsplasser,
bybane, butikker og grøntareal som Storetveitmarken. Prosjektets boligsammensetning legger til
rette for en variert beboergruppe, fra enslige til små og større familier.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og bygger opp under Gåbyen Bergen. Gangavstand til
viktige målpunkt, et godt kollektivtilbud og fremtidig sykkelveg til sentrum tilsier at det vil være
enkelt å velge miljøvennlige transportformer i det daglige. Området er derfor svært egnet for
fortetting. Prosjektet utvikles på en allerede bebygget tomt, og bidrar med å fortette byen, uten å
redusere grønne arealer.
V.I.T Bolig as mener man med dette prosjektet har funnet en god balanse mellom fortetting og
hensyn til omgivelsene.

12. VEDLEGG
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Notat – kort presentasjon av planforslaget
Notat – Endringer etter offentlig ettersyn
Notat - Trafikkforhold Vestre Fantoftåsen
Notat – Storetveithagen renovasjonsløsninger
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan teknisk
Illustrasjonshefte
Mobilitetsanalyse
Renovasjonsteknisk plan – RTP
VA-rammeplan
Støyrapport
ROS-analyse
Merknadsoppsummering
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Arealformål med størrelser
Kartlegging av naturtyper og vurdering etter NML §§ 8 - 12
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