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Forslag til detaljregulering anbefales vedtatt
Fana. Gnr. 119 bnr. 585 m. fl. Fanavegen brannstasjon. Arealplan-ID
66390000
Sammendrag
Rambøll Norge AS (plankonsulent) foreslår på vegne av Bergen kommune v/ Etat for
utbygging (forslagsstiller) detaljregulering for et område ved Rådal i Fana bydel.
Planforslagets hovedformål er etablering av ny brannstasjon for Fana bydel. Brannstasjonen
foreslås regulert til formål annen offentlig tjenesteyting (brannstasjon) i plankartet.
Brannstasjonen skal huse både Bergen brannvesen spesialredningsgruppe (BSR),
klatregruppen og Bjørnis-gruppen.
Viktige tema i planprosessen har vært adkomst, og hensyn til gang- og sykkelveg og
kulturmiljøet Rådal stasjon.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til
detaljregulering:
a.

Fana. Gnr. 119, bnr. 585 m.fl., Fanavegen brannstasjon, arealplan-ID 66390000,
vist på plankart, sist datert 21.09.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 21.09.2021

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Ulf Sæterdal – konstituert etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Brannstasjon for Fana bydel ligger per i dag på Paradis. Med bakgrunn i behov for en
brannstasjon med nødvendig treningsanlegg og bedre fasiliteter i bydelen søkes det gjennom
dette planforslaget tilrettelagt for en ny brannstasjon for bydelen i Rådal.
Planområdet – dagens situasjon
Planområdet ligger mellom området hvor nytt vegsystem for E39/RV580 (Svegatjørn/Rådal)
er under oppføring, og boligområdet i Rådalslien samt Rådalslien skole. Eiendommen har
tidligere vært et gårdstun. Større deler av planområdet benyttes i dag som midlertidig anleggog riggområde for vegarbeidet E39/RV580.
Tilkomst til planområdet er via kommunal veg (kv.) Rådalslien og inn privat veg ved Rådal
stasjon. Langs med utbyggingsområdet ligger Osbanetraseen, en gjennomgående sykkelrute
fra Bergen sør til sentrum.
Overordnede planer og retningslinjer
Planområdet foreslås regulert til formål annen offentlig tjenesteyting (brannstasjon). Arealet
er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og grønnstruktur i kommuneplanens arealdel
(KPA) 2018 (figur 1). I KPA2018 omfattes planområdet av hensynssonene for gul og rød
vegtrafikkstøy, gul sone for støy fra skytebane og konsesjonsområdet for fjernvarme. I tillegg
er Osbanetraseen vist med hensynssone for kulturmiljø 570 - historisk jernbanetrasé.
Gjeldende reguleringsplan for området, Stemmhaugane næringsområde (planID 61410000)
ble vedtatt i 2014 og regulerer for næring/tjenesteyting (figur 2). Mindre deler av
reguleringsplan for Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 m.fl. Endring av reguleringsplan E39/RV580
Rådal-Sørås (planID 620000000) er berørt av planforslaget. Planforslaget viderefører i
hovedsak det som reguleres i denne reguleringsplanen.

Figur 1: Utsnitt fra KPA
2018

Figur 2: Gjeldende
planstatus i området

Hovedinnholdet i planforslaget
Området foreslås regulert til ny brannstasjon for Fana bydel. Det åpnes for en utnyttingsgrad
på 50 %-BRA inkludert parkering. Maksimal byggehøyde foreslås til kote +55,5 (ca. 13
meter) ekskludert tekniske installasjoner. Tekniske installasjoner kan overstige maksimal
byggehøyde med inntil 2,8 meter på maksimalt 15 % av takflaten. Rekkverk kan overstige
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maksimal byggehøyde med inntil 1,2 m. Fagverksmast kan overstige maksimal byggehøyde
med inntil 2,8 meter.
Brannstasjonen skal ha en plassering og orientering som skjermer bakenforliggende
bebyggelse fra trafikken på hovedvegsystem. I tillegg videreføres regulert vegetasjonsskjerm
mellom ny brannstasjon og Osbanetraseen i gjeldende reguleringsplan (planID 61410000).
Det foreslås 12 parkeringsplasser hvorav 2 er HC-plasser. Hovedadkomst skal løses via kv.
Rådalslien og inn på privat veg ved Rådal stasjon. Det foreslås justeringer av samferdselsareal
(o_SKV2, o_SGS1, og o_SVT08) i området rundt avkjørsel fra Rådalslien, og adkomst inn på
tomten (o_SKV2 og o_SGG2). Utrykningsveg (o_SV1) foreslås direkte ut i rundkjøring i nytt
vegsystem E39/RV580.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart av planarbeid 24.06.2017. I oppstartsvarselet ble det åpnet for at saken
kunne behandles som endring etter forenklet prosess. Dette var med bakgrunn i at formålet
var i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Planforslaget ligger i stor grad innenfor rammene til gjeldende reguleringsplan for
Stemmhaugane næringsområde (planID 61410000). Da justeringene/utvidelsene i
planforslaget berører flere reguleringsplaner etter eldre og ny lov, ble omfanget av hvilke
plankart og bestemmelser som måtte endres vurdert som for omfattende og uoversiktlig i
forhold til en forenklet prosess. Plangrepet vurderes til å ligge innenfor rammene av en
endring etter forenklet prosess, men på bakgrunn av karttekniske forhold ble det besluttet at
planarbeidet skulle gå som ordinær planprosess
Planforslaget berører følgende reguleringsplaner:
- Fana. Gnr. 119, bnr. 585 mfl. Stemmhaugane næringsområde. Arealplan-ID
61410000.
- Ytrebygda/Fana. Gnr. 119 mfl. Endring av reguleringsplan E39/RV580 Rådal-Sørås.
Arealplan-ID 620000000.
- Fana. Gnr. 119 bnr. 9 mfl. Rådal nord, endring. Arealplan-ID 17010001.
Utforming av løsning har vært hovedtema gjennom planprosessen. Ulike løsninger
for adkomstveg og gang- og sykkelveg har blitt vurdert, både med hensyn til endret trasé og
utbedringer innenfor regulert trasé. Alternativene har vært fremlagt og diskutert med Statens
vegvesen, bymiljøetaten og byantikvaren. Utfordringene er blant annet trafikksikkerhet,
konflikt med kulturminner, og manglende helhetlig løsning med hensyn til fortsettelse av
gang- og sykkelveg på nordsiden av kv. Rådalslien.
Planforslaget ble sendt inn 13.09.2019 til 1.gangs behandling, men ble først vurdert som
komplett den 28.01.2020. Planforslaget ble besluttet lagt ut til offentlig ettersyn uten at
adkomstløsning var omforent med vegmyndigheter, og det har vært et hovedtema frem mot
2.gangs behandling av saken. Planforslag til 2.gangs behandling ble mottatt 06.05.2021, og
ansett som komplett 31.08.2021.
Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
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Merknaderog uttalelserved offentlig ettersyn
Planforslagetblesendtpå høringog lagt ut til offentlig ettersyn21.03.2020.Høringsfristen
var 05.05.2020.Det kom inn 3 privatemerknaderog 10uttalelserfra høringsinstanser.
Disse
er oppsummertog kommentertav forslagsstilleri merknadsskjemadatert
22.09.2021.
Materialeter gjennomgåttog vurderessom dekkende.
I uttalelseneog merknadeneblir det i hovedtrekkpekt på følgende:
Planforslagetbærerpreg av uforløstkonflikt mellom vegrelatertekrav og
kulturminneverdier.
Gang-og sykkelvegOsbanetraseen
og avkjørselmå utformespå en trafikksikker måte
ved kryssi Rådalslien.
Merknadertil utforming av ny brannstasjonog anbefalingerom viderebearbeidelser,
det må utnyttepotensialeti omgivelsenefunksjonelt,formmessigog landskapsmessig.
Begrensethøring
Det er gjennomførten begrensethøringetter offentlig ettersyn,i perioden21.09.2020til
18.11.2020.Dettevar som følge av innspill til offentlig ettersynsamtnødvendigeendringer
for å sikre brannvesenet
sine behov.
Endringenegjelderi hovedsak3 områder,se figur
3. Deomhandlerutforming av adkomst,løsning
for gående,byggegrenseog mindrejusteringer
internt i byggeområdet(o_BAT). I tillegg er det
åpnetfor en fagverksmastmedbyggehøydeover
angitt maksimalbyggehøydei plankart.
Det kom inn 1 privat merknadog 3 uttalelserfra
høringsinstanser.
Merknadfra berørtpart gjaldt de
foreslåtteendringeneved avkjørselpå nordsiden
av kv. Rådalslien.Bymiljøetatenhaddeinnspill til
løsningeri områdetved kv. Rådalslien,og
Vestlandfylkeskommunetil løsningfor gående
fra bussholdeplass.
Byantikvarenhaddeinnspill til Figur 3. Oversikt over delfelt
rekkefølgebestemmelser
knyttet til kulturmiljøet
Rådalstasjonog mur. Merknadenog uttalelseneer oppsummertog kommentertav
plankonsulenteni merknadsskjemadatert22.09.2021.
Endringeretteroffentlig ettersynogbegrensethøring
Endringenesom er foretattetteroffentlig ettersyn,fremgårav merknadsskjema
datert
22.09.2021.Planmaterialeter oppdaterti henholdtil endringene.Kort oppsummertinnebærer
endringene:
Østlig del av garasjeog del av mur ved Rådalstasjoner tatt inn i plankartetmed
formål annenveggrunn–teknisk anlegg,garasjedelener markertmedbygg som
forutsettesrevet.
Mindre endringeri utformingenpå avkjørselo_SKV2.
Felt med formål vegetasjonsskjerm
o_GV er endrettil annenveggrunn-grøntareal
o_SVG1.
Det er lagt inn sving for sykling og utvidet fortau (o_SF1)nord for kv. Rådalslien.
I sørøster det regulertmur og byggegrensen
er flyttet til plangrensen.
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 Gangveg o_SGG2 til brannstasjonen fra o_SGS1. Mindre justeringer i trasé for
tilkomstveg o_SKV2 og gangveg o_SGG1 for å sikre areal til gangveg o_SGG2.
 Etablering av fagverksmast er sikret gjennom bestemmelser.
 Bestemmelser er supplert med føringer for arkitektonisk utforming.
 Tekniske rettinger i plankart og endringer i formuleringer i bestemmelser.

Figur 4: T.v. Utsnitt av plankart offentlig ettersyn 2019. T.h. Utsnitt av plankart, revidert forslag 2021

Byggesak
Det er blitt gitt tillatelse til grunnarbeid (saksnr. 202008127) den 19.05.2020 på bakgrunn av
gjeldende reguleringsplan etter dialog med byplan. Samtidig er det etter avtale med Statens
vegvesen tilrettelagt for utrykningsveg i deres pågående vegprosjekt E39/RV580 Rådal-Sørås.
Grunnet forsinkelser i planarbeidet ble det søkt om videre byggetillatelser (saksnr.
202021597). Dette ble ikke anbefalt da planarbeidet fortsatt er til behandling og ikke endelig
vedtatt. Søknaden ble trukket den 30.03.2021 i påvente av vedtatt plan.
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.
Formål
Formålet annen offentlig tjenesteyting, brannstasjon er i tråd med KPA 2018 og gjeldende
reguleringsplan for området Stemmhaugane næringsområde (planID 61410000), vedtatt i
2014.
Kulturminner
I diskusjonen om utforming av adkomst til brannstasjonen har hensynet til kulturminner vært
sentralt. Avkjørselen o_SKV2 ligger mellom Rådal stasjon og Osbanetraseen, som begge er
registrert som kulturminner i KPA 2018. Nord på tomten til Rådal stasjon er ett av de
opprinnelige brokarene fra Osbanens kryssing av dagens kv. Rådalslien bevart intakt, se figur
5. Innenfor Rådal stasjon er det kommet nyere tilbygg som ikke anses å ha kulturminneverdi.
Samtidig er området avgrenset av et boligfelt på østsiden av Osbanetraseen.
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Hovedproblemstillingen i planarbeidet har vært at eksisterende og regulert adkomstløsning i
gjeldende reguleringsplan (planID 61410000) ikke er tilfredsstillende med hensyn til
trafikksikkerhet (figur 5). Det er behov for tiltak for å sikre en trafikksikker løsning for alle
trafikanter i hovedavkjørsel o_SKV2; ut i kv. Rådalslien (o_SKV3) for kjørende, og ved
kryssing av kv. Rådalslien for gående og syklende som benytter Osbanetraseen (o_SGS1 og
o_SF1).

Figur: 5. T.v. Brokar; stabbesteiner på forstøtningsmur.
T.h. Blå strek viser plassering av forstøtningsmur og brokar

En vegutforming i tråd med gjeldende håndbøker og vegnormaler ville medført rivning av
kulturminner, i tillegg til inngrep på tilgrensende boligeiendommer. Samtidig ville det grunnet
andre forhold som stigning, tilstøtende bebyggelse og eksisterende veg og gangveg, fortsatt
være vanskelig å tilfredsstille utformingskrav i henhold til gjeldende håndbøker og
vegnormaler. Temaet er videre omtalt i avsnitt Adkomst og gang- og sykkelveg.
I revidert planforslag er det lagt opp til å rive den østre av de to tilbygde garasjene på den
verneverdige lagerbygningen til Rådal stasjon. Videre planlegges det å fjerne/flytte deler av
verneverdig tørrmur/brofundament med tilhørende stabbesteiner og rekkverk. Løsningene er
akseptert av Byantikvaren under forutsetning av at det sikres rekkefølgebestemmelser om «at
stabbesteiner og rekkverk festet til disse skal på plass igjen på toppen av forstøtningsmuren
dersom disse må flyttes i forbindelse med vegtiltakene». En gjenoppføring i samråd med
Byantikvaren/antikvarisk myndighet er sikret i § 2.1.1 i forslag til bestemmelser datert
21.09.2021
Adkomst og gang- og sykkelveg
Adkomst til ny brannstasjon er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan (planID
61410000). Regulert løsning ble derimot vurdert til ikke å være tilfredsstillende av
vegmyndighetene. I forbindelse med oppstartsmøte ble det spilt inn fra Statens vegvesen et
ønske om en endret regulert løsning for avkjørsel og gang- og sykkelveg fra kv. Rådalslien.
Det ble videre anbefalt å se løsningen i sammenheng med området nord for kv. Rådalslien, for
å se helhetlig på krysningsmuligheter for gående og syklende.
Bymiljøetaten har i løpet av planprosessen gitt innspill til utforming av avkjørsel ut på
kommunal veg, og krysningsløsning for gående og syklende med tanke på trafikksikkerhet.
Redegjørelse for vegutforming fremgår av fagnotat veg datert 04.05.2021. Revidert løsning
ble sendt ut på begrenset høring med frist 18.11.2020, og den ble videre bearbeidet i etterkant
av denne på bakgrunn av uttalelser fra vegmyndigheter.
I revidert planforslag er avkjørsel og frisiktsone utvidet mot vest. Fortau på nordsiden av kv.
Rådalslien er utvidet, og privat veg Rådalslien f_SV4 er innsnevret som en følge av dette.
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Dette medfører en reduksjon i areal (BFS2/gnr./bnr. 119/447) benyttet av Rådalslien 22 til
parkering (se utsnitt i figur 9).
Løsning er akseptert av Bymiljøetaten (e-post 9.12.2020 og 10.03.2021) og Statens vegvesen
(uttalelse datert 23.02.2021). Statens vegvesen aksepterte løsningen under forutsetning av at
fortau blir fysisk adskilt med kant høyere enn 13 cm for å sikre mot overheng fra personbil,
og at deler av vegen f_SV4 mot nordvest ikke blir dimensjonert for lastebil. Uttalelsene er gitt
med bakgrunn i vegtegninger datert 27.11.2020. Bymiljøetaten har samtidig gitt innspill på
mindre justeringer som forutsettes løst i vegtekniske planer til byggesaken. Nyere
illustrasjoner av sporingskurver ligger vedlagt, og er datert 21.09.2021.
Bymiljøetaten anbefalte at det i bestemmelsene ble sikret at dersom adkomst til planområdet
skal være fra Rådalslien i anleggsfasen, skal avkjørsel og adkomstvegen være ferdig
opparbeidet før igangsettingstillatelse. Dette er ikke tatt til følge da forslagsstiller foreløpig
har avtale med Statens vegvesen om anleggsvei fra arbeidet med nytt vegsystem. Hvis dette
endrer seg, er intensjonen med bestemmelse § 5.2 at Bymiljøetaten må kontaktes hvis det
planlegges adkomst fra kv. Rådalslien i anleggsfasen.
Arkitektur, byggehøyde og grad av utnytting
Byplan har ingen innvendinger til foreslått volum, herunder utnyttingsgrad og byggehøyde.
Planeringshøyden på tomten vil ligge lavere enn dagens terreng, og dermed vil brannstasjonen
ligge lavere enn Osbanetraseen, jf. terrengprofil datert 28.08.2021 og figur 6. Den maksimale
byggehøyden (ekskludert tekniske installasjoner) vil være 0,5 meter lavere enn mønehøyden
på tidligere våningshus på tomten. Det er positivt at foreslått plassering medfører at
bygningsvolumet kan benyttes til å skjerme eksisterende boliger og Osbanetraseen mot nytt
vegsystem. Plassering av bygningsvolumet er sikret i § 3.1.1.1.

Figur 6: Illustrasjon av ny brannstasjon med uteomhusområder.

Planområdet er omkranset av kulturminner, herunder Osbanetraseen og Rådal stasjon.
Områdets beliggenhet ligger eksponert til i forhold til nytt vegsystem, og bakenforliggende
boliger. Den estetiske utformingen av bygg, utomhusanlegg og samferdselsanlegg vil i den
sammenheng være viktig med tanke på gode visuelle kvaliteter. I tillegg er en brannstasjon et
viktig byggverk i seg selv. Til offentlig ettersyn fremkom det flere merknader med hensyn til
utforming av ny bebyggelse og uteomhusareal. Forslagsstiller har i forbindelse med offentlig
ettersyn hatt dialog med Byarkitekten og diskutert utforming av ny bebyggelse. Samtidig med
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planarbeidethar forslagsstillerstartetarbeidetmed prosjekteringav nytt bygg. Illustrasjonene
i planmaterialeter hentetfra dettearbeidet.
Det er gitt generelleføringer for estetiskutforming av bygg, utomhusanleggog
samferdselsanlegg
ibestemmelse§2.1 samtføringerfor takform i bestemmelse
§ 3.1.1.4.I
tillegg skal brannstasjonen
ha takflatermedbiologisk dekke/sedumeller annenvegetasjonfor
bestmulig håndteringav overvann,jf. forslag til bestemmelse§2.3.1.4.
Vi vurdererarkitekturog estetikktil å væretilstrekkelig ivaretatti planforslaget.
Støy
Deler av planområdetligger i rød og gul støysonei KPA2018,og hovedkildener vegstøyfra
Fanavegen,fv.546, vestfor planområdet.Det er ogsånoe støy fra skytebane.Det er utarbeidet
støysonekartfor 1,5 meterog 4 meterover terrengsom viser at uteområdettil brannstasjonen,
og delerav fasadeer berørtav gul sonefor vegtrafikkstøy.I planbeskrivelsenstår det at
støyfølsommerom i brannstasjonen
vil plasseresmot stille sideav stasjonsbygget,
for å sikre
et godt arbeidsmiljøfor de ansatte.Detforutsettesat detteblir fulgt opp i forbindelsemed
byggesøknad
.
I gjeldendereguleringsplanfor nytt
vegsystemfor E39/RV580med
arealplan-ID620000000erdet regulert
inn støyskjermlangshele vestsidenav
planområdetfor foreliggende
planforslag(figur 7). Støyskjermenskal
nå væreferdigstilt i forbindelsemed
pågåendearbeidmednytt vegsystem.
Denneer i hovedsakvidereførti
planforslaget,men det foreslåsnoen
justeringer.Dette gjelderved del av
støyskjermved ny bussholdeplass
og
støyskjermved foreslåttutrykningsveg.
I planbeskrivelsenavsnitt 8.9 omtales
støy generertfra aktivitetenpå
brannstasjonen.
Det kommenteresat
brannstasjonen
ikke vil gi økt
støyproblemeri nabolagetblant annet
på bakgrunnav erfaringerfra andre
brannstasjoner.
Hvis det kommerklager
på støy fra nabolaget,vil brannvesenet
følge opp, og det vil bli sett på
muligheterfor å løseden eventuelle
utfordringen.Føringerfor støyer i
tillegg sikret i § 2.2.1 i forslagtil
bestemmelser.
Temaetansessom
tilstrekkelig ivaretatti planforslaget.

Figur 7. Utsnitt fra reguleringsplanfor E39/RV580

Parkering
Nærhetentil Lagunenterminal,ca. 10 minuttersgange,tilsierat det kan leggesopp til en
lavparkeringsdekning.Planområdeter avsatttil tjenesteytingi kommuneplanens
arealdel
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2018. I bestemmelsene til denne er det ikke gitt parkeringskrav til dette formålet.
Brannstasjonen skal huse Bjørnisgruppen som driver med informasjonsprosjekter med barn
som hovedmålgruppe. Dette vil medføre minibusser med barnehagebarn. Estimert
trafikkmengde som ny brannstasjon vil generere er oppgitt i planbeskrivelsen avsnitt 8.6.
I planforslaget er beregningsgrunnlaget for kontor i byfortettingssonen (sone 2) lagt til grunn
for parkering. Denne kategorien er vurdert til å ligge nærmest forventet behov for
brannstasjonen. Det foreslås 12 parkeringsplasser for bil og 12 for sykkel. I KPA2018 er det
krav om at minimum 10 % av parkeringsplassene skal være utformet og reservert for
bevegelseshemmede. Dette er sikret i bestemmelsene ved at det er angitt at 2 av 12
parkeringsplasser skal være utformet for bevegelseshemmede. Oppstillingsplasser for
brannbiler er ikke medregnet i parkeringsdekningen.
I KPA 2018 sine retningslinjer står det at parkering i størst mulig utstrekning skal etableres i
felles anlegg. Parkering for bil foreslås her løst som overflateparkering ved stasjonsområdet. I
illustrasjonsplan revidert 24.08.2021 er parkering plassert mot Rådal stasjon og
Osbanetraseen. Byplan anbefalte til offentlig ettersyn at det ble vurdert andre løsninger for
parkering enn overflateparkering. Plankonsulent viser til at det er begrenset med behov for
parkering, og at de på den bakgrunn fastholder foreslått løsning.
I revidert forslag er det lagt inn føringer for skjerming mot Rådal stasjon ved hjelp av
terrengbearbeiding/vegetasjon, jf. § 3.1.1.5 i forslag til bestemmelser.
Osbanetraseen vil også skjermes for parkeringsarealet grunnet terrengforskjell og de skisserte
avbøtende tiltakene mot Rådal stasjon. Til offentlig ettersyn ble det påpekt en mangelfull
trafikksikker løsning for gående internt i planområdet. I illustrasjonsplan (revidert
24.08.2021) er det vist en forbindelse mellom parkeringsarealet og grøntområdet i øst. Denne
er vist koblet på gangveg o_SGG2 som leder til Osbanetraseen. Gangforbindelser er sikret
opparbeidet i forslag til bestemmelser.
Det skal etableres 12 tyverisikre sykkelparkeringsplasser som skal utformes med ly for nedbør
og vind. I tilknytning til stasjonen vil det være garderoberom med dusj og garderobeskap,
både for Bjørnisgruppen og garderobeanlegget til brannvesenet.
Byplan har ut fra en helhetlig vurdering ingen innvendinger mot foreslått parkeringsløsning
for bil og sykkel.
Eierform på adkomstveg og fortau
Til offentlig ettersyn ble eierform på adkomstveg (o_SKV2) inn til brannstasjonen foreslått
som offentlig. Etter innspill fra Bymiljøetaten ble dette endret til felles eierform, og endringen
ble sendt ut på begrenset høring. Adkomstveg ble her sammen med et nytt fortau foreslått
med felles eierform. Vestland fylkeskommune uttalte at de prinsipielt mener at kollektivreisende bør sikres tilkomst til kollektivholdeplasser med offentlig samferdselsformål.
Tilkomst via private samferdselsformål svekker etter deres vurdering grunnlaget for
tilfredsstillende drift av tilkomsten. Bymiljøetaten uttalte at de ikke motsatte seg at fortauet
f_SGG2 reguleres til offentlig formål under forutsetning av at fylkeskommunen skal være
vegmyndighet for gangvegen. De kommenterte derimot ikke problemstillingen i forhold til
kryssing av felles veg for kollektivreisende, som fylkeskommunen påpekte. Etter en intern
diskusjon anbefalte Plan- og bygningsetaten at adkomstvegen reguleres til offentlig formål,
som til offentlig ettersyn, på bakgrunn av at brannstasjon er et offentlig formål.
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Myke trafikanter
I bestemmelsene til KPA2018 gis det føringer for at parkering skal anlegges på en
trafikksikker måte uten at normal bruk forringer uteareal. Parkeringsplasser/kjørende skal ikke
hindre myke trafikanter. Til offentlig ettersyn ble det etterspurt ferdselsmønster for gående
internt i byggeområde, og det ble anbefalt å sikre en tilkomst til hovedinngang som ikke
medfører kryssing av kjøreveg eller passering gjennom en parkeringsplass. I revidert forslag
er det i illustrasjonsplan datert 24.08.2021 lagt inn en gangforbindelse som leder gående
trafikksikkert forbi området for parkering og tilkomst.
Løsning for gangforbindelse medføre konsekvenser for foreslått gangforbindelse fra kollektivholdeplassen. I forbindelse med begrenset høring anbefalte Vestland fylkeskommune en
endring av foreslått løsning. I hovedsak gjaldt det å sikre en bedre løsning for gående fra
bussholdeplass og over til Osbanetraseen. Løsningen i revidert planforslag er bearbeidet etter
uttalelsen til Vestland fylkeskommune. Se figur 8 for oversikt over de ulike løsningene.
Byplan har ingen merknader til foreslått løsning i revidert planforslag.

Figur 8: t.v. Utsnitt fra planforslag til offentlig ettersyn
Midtre figur: Utsnitt fra planforslag til begrenset høring
t.h. Utsnitt fra revidert planforslag

Barn og unges interesser
Planområdet har over en lengre periode vært avsperret da det er i bruk som anlegg- og
riggområde for utbygging av vegsystemet E39/RV580. Foreslått utbygging av en brannstasjon
vurderes til ikke å være i konflikt med barn og unges interesser.
Kommunal veg Rådalslien er del av skoleveg til Rådalslien ungdomsskole. Det er i dag et
fortau på nordsiden av vegen Rådalslien, og avkjørsel til ny brannstasjon er på sørsiden.
Sammenlignet med eksisterende situasjon og gjeldende reguleringsplan for planområdet
legges det nå opp til en utvidelse av adkomst for å bedre sikt og utkjøring for brannbiler.
Bredde på adkomst til utbyggingsområdet er vurdert opp mot hensynet til Osbanetraseen,
eksisterende boligeiendommer og Rådal stasjon. Det vises her til avsnittet Adkomst og gangog sykkelveg.
Planforslaget medfører ikke konsekvenser for barnehagedekning og skolekapasitet.
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Konsekvenser for naboer
Planforslaget vil få størst konsekvenser for naboene på
Rådal stasjon (A, jf. figur 9), og Rådalslien 7, 9 og 11
(B), da de ligger tett opp til gang- og sykkelveg
Osbanetraseen og adkomstvegen til ny brannstasjon.
Konsekvenser for Rådal stasjon er omtalt i avsnittet
Kulturminner. Konsekvenser med hensyn til støy er
vurdert i avsnittet Støy.
Foreslått løsning medfører en innsnevring av f_SV4.
Dette vil får konsekvenser for Rådalslien 14, 16, 18,
20, 22 (C) grunnet utbedret løsning av adkomst og
gang- og sykkelveg. Privat veg Rådalslien f_SV4
dimensjoneres ikke for lastebil. Enkelte større kjøretøy
kan likevel kjøre opp på fortauskant med slik høyde.
Da det er begrenset med denne typen trafikk til boliger
vurderes løsningen som akseptabel.
Figur 9: Eiendommer som berøres

Sporing, jf. figur 10, viser at en mindre del av eiendom 119/447, felt BFS2, blir berørt ved
kjøring fra kv. Rådalslien og nordvestover på privat veg f_SV4. Dette er vurdert av konsulent
til ikke å ha en vesentlig konsekvens i praksis, og arealet er på den bakgrunn ikke regulert til
vegformål.

Figur 10: t.v. Plankart vist sammen med ortofoto
t.h. Illustrasjon av sporing, utsnitt fra fagnotat veg

Fellesarealet til Rådalslien 7 – 17 reduseres grunnet behov for areal til å utvide avkjørsel og
for å sikre tilfredsstillende siktkrav. Det legges opp til ytterligere arealbeslag ut over det som
Statens vegvesen har regulert for i sin reguleringsplan for opparbeidelse av natursteinsmur.
Muren må flyttes for å få sikt fra gang- og sykkelvegen, jf. fagnotat veg datert 21.09.2021.
Samlet sett vurderes konsekvensene for naboer til å være akseptable.
VA-rammeplan og overvannshåndtering
Etablering av grønt tak med fordrøyningseffekt er sikret i § 2.3.1.4 i forslag til bestemmelser
datert 21.09.2021. I illustrasjonsplan revidert 24.08.2021 er det avsatt areal for fordrøyning på
nordvestsiden av bygget og et mindre areal i sørøst. Areal til infiltrasjonsmagasin er angitt i
VA-rammeplan datert 12.04.2021 og anses på den bakgrunn som tilstrekkelig sikret.
Naturmangfold
Store deler av eiendommen er i dag benyttet som anlegg- og riggområde. Naturmangfold er
vurdert i planbeskrivelsen avsnitt 9.7. Byplan og Bymiljøetaten har ingen merknader til
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vurderingen. Vi kan ikke se at foreslåtte tiltak kommer i konflikt med de interessene
Naturmangfoldloven er ment å ivareta.
Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn internt i planområdet. Temaet anses
som tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
Konklusjon
Vi slutter oss til hovedformålet brannstasjon og det planfaglige grepet i planforslaget.
Forslaget til detaljregulering vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt.
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Vedlegg:
Plankart datert 21.09.2021
Forslag til bestemmelser datert 21.09.2021
Planbeskrivelse datert 21.09.2021
Merknadsskjema datert 22.09.2021
Illustrasjonsplan revidert 24.08.2021
Illustrasjoner datert 26.08.2021
Terrengprofil datert 28.08.2021
ROS-analyse datert 08.09.2021
VA-rammeplan datert 12.04.2021
Kulturminnedokumentasjon datert 18.04.2011
Fagnotat veg datert 21.09.2021
Teknisk vegplan datert 21.09.2021
Sporingskurver datert 21.09.2021
Støysonekart 1,5m og 4m datert 28.03.2019

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201714570
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