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1.

SAMMENDRAG
Planforslaget åpner for oppføring av brannstasjon for Fana bydel, og endrer planformål fra tjeneste
og næring til annen off. tjenesteyting. Med bakgrunn i forventet fremtidig trafikk og støy fra E39
Rådal – Sørås er området lite egnet til støysensitiv bebyggelse som for eksempel boligformål.
Brannstasjonen vil få en støydempende effekt for bakenforliggende boliger. Det legges til rette for
direkte utrykning i vegsystem i tillegg til tilkomst fra nord.
Planprosessen innebar i stor grad å finne gode løsninger for tilkomst og samtidig opprettholde gode
løsninger for gående og syklende på Osbanetraseen. En viktig del av reguleringsplanen er å sikre
trafikksikkerhet i krysset ved tilkomst til stasjonen. En adskilt løsning mellom myke trafikanter og
kjøreatkomst til stasjonen er viktig. Det er også lagt opp til egen atkomst med gangveg fra internt
i området og ned til busslomme.
Det er regulert for direkte utrykning i nytt vegsystem for E39 Svegatjørn – Rådal. I denne skal det
opparbeides bom og stoppskilt slik at brannvesenet kan få rask tilkomst til vegsystem. Dette innebærer en åpning i støyskjerm.
Det er regulert en grønn buffersone som skal beplantes for å skape avstand mellom brannstasjon
og bakenforliggende bygninger og gang- og sykkelveg.
Tomtens BRA er tatt ned fra 120 % til 50 % BRA. Det er gjennomført en mulighetsstudie for
brannstasjon med utforming som ligger til grunn. I mulighetsstudien er det vurdert ulike plasseringer på tomten samt det er utarbeidet et romprogram for å sikre at alle behov for stasjonen er
dekket.
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2.

NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel

Fana

Gårdsnavn

Rå

Gårdsnr./bruksnr.

119/585, 826, 71 m.fl.

Gjeldende planstatus

KPA 2018: Tjenesteyting
Reg. plan 61410000: Næring/tjenesteyting

Forslagsstiller

Bergen kommune, Etat for utbygging

Grunneiere (sentrale)

Bergen kommune

Plankonsulent

Rambøll, Bergen

Ny plans hovedformål

Brannstasjon

Planområdets areal i daa

13,27 daa

Grad av utnytting

50 %

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA)

Mulighetsstudie brannstasjon,
BRA=1955m2

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Tilkomstveg, utrykningsveg, bevaring Rådal
stasjon, g/s-kryssing av Rådalslien, støy
Foreligger det varsel om innsigelse

Nei

Konsekvensutredningsplikt

Nei

Kunngjøring oppstart

28.06.2017

Fullstendig planforslag mottatt

06.05.2021

Informasjonsmøte avholdt

Nei
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3.

BAKGRUNN OG INTENSJON

3.1

Bakgrunn
Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for ny brannstasjon i Fana bydel. Kommunen har behov
for en brannstasjon med nødvendig treningsanlegg og bedre fasiliteter i bydelen, og dagens brannstasjon på Paradis dekker ikke lenger de nødvendige behov på en tilfredsstillende måte.
Eiendommen som skal reguleres i denne planen var avsatt til bebyggelse og anlegg – blandet
(1001) i kommuneplanens arealdel 2010, og i ny kommuneplanens arealdel 2018 er området avsatt til tjenesteyting (1160).
I gjeldende reguleringsplan, vedtatt 2014, er arealet regulert til næring og tjenesteyting. Formålet
er ikke blitt realisert, og plasseringen nær ny veg E38/Rv580 gjør området støyutsatt. Bakgrunnen
for detaljreguleringen er at tomten ansees som godt egnet for fremtidig brannstasjon.

3.2

Intensjonen med forslaget
Intensjonen med planforslaget er å legge føringer for etablering av ny brannstasjon med gode
tilhørende kvaliteter og løsninger. Brannstasjonen kan være et positivt innslag i bydelen og med
riktig plassering kan den også virke støydempende for omkringliggende bebyggelse i forhold til
vegstøy fra den nye vegen.
Delmål for planen er blant annet:
-

Regulere nødvendig infrastruktur
Støyskjerming av området gjennom plassering av bygningsmasse
Sikre gode utearealer
Sikre tilstrekkelig tilkomst for utrykningskjøretøy
Regulere nødvendige fasiliteter for trening og utstyr
Regulere bedre sammenhengende sykkelvegnett i området.

Brannstasjonen bidrar også til flere arbeidsplasser i området og en forbedring av sykkelvegen og
kryssingen av Rådalslien. Den utnytter et areal som ville vært vanskelig å bruke med tanke på
andre formål.
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4.

PLANPROSESSEN

4.1

Oppstartsmøte
Det ble gjennomført et oppstartsmøte med oppdragsgiver Bergen kommune, Etat for utbygging,
den 30.03.17, der grunnlaget og historikk for oppdraget ble gjennomgått. Det ble også gjort avklaringer knyttet til tiltakets omfang.
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Bergen kommune, Plan og bygningsetaten, 22.05.17. I
møtet ble det gjennomgått formålet med planen og bakgrunnen for igangsettelse. Kommunen
hadde følgende råd i møtet:
-

Trafikk og vegadkomst ansees som hovedproblemstillinger og må avklares med Statens
vegvesen
Utfordringer knyttet til areal gjelder i hovedsak tilkomst og utrykning
Utforming og plassering av stasjonen er viktig i forhold til eksisterende boligbebyggelse
Fokus på støyforhold for de fremtidige ansatte på stasjonen
Oppfordrer til å legge opp til fremtidsrettede løsninger for å redusere energiforbruket
Viktig å opprettholde en viss grad av grønnstruktur
Arealet som ligger langs Osbanetraséen er viktig areal for gående og syklende
Oppgradering av infrastruktur i planområdet
Fysisk skille mellom kjøreveg og gang/sykkelveg
Bedre løsning for videre påkobling av gang- og sykkelveg mot kjøreveg Rådalslien
Vurderinger knyttet til utvidelse av gang- og sykkelveg langs Osbanetraséen.

Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten anbefalte oppstart av reguleringsarbeidet.
4.2

Varsling om oppstart
Det ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet den 28.06.17, med frist for merknader satt til
den 31.08.17. Varslingen ble kunngjort i Bergens Tidende og på Rambøll sine nettsider.

Figur 4.2.1: t.v. Varslingskart oppstart, t.h. varslingskart – utvidet plangrense
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Figur 4.2.2 Varslingskart

Det kom inn 8 merknader til planarbeidet. Merknadene er oppsummert, kommentert og sendt til
kommunen.
4.3

Medvirkningsprosess
Det har vært møte med representant fra Bergen Brannvesen, som framtidige brukere av bygningen
og området.
Det har ikke vært avholdt infomøte for naboer eller andre, ut over vanlig varsling.

4.4

Konflikter eller hjemler
Det er ingen kjente konflikter eller hjemler i forbindelse med området.

Planbeskrivelse

10

5.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

5.1

Statlige planer og føringer
Følgende statlige planretningslinjer er aktuelle for planarbeidet:
-

5.2

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 2008.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, 2009.
Rikspolitiske retningslinjer for barn i planlegging, 1995.
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 1994.

Regionale planer
Følgende regionale planer er aktuelle for planarbeidet:
-

5.3

Regional planstrategi for Hordaland 2012-2016.
Regional plan for folkehelse – Fleire gode levekår for alle 2014-2025.
Regional transportplan 2013-2024.
Utkast til Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 2017-2028 (utkast
20.02.17).
Klimaplan for Hordaland 2014-2030

Kommunale planer

5.3.1 Kommuneplanens arealdel 2018

I gjeldende ny kommuneplan er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg – tjenesteyting
(1160). Planområdet berøres av hensynssone H220_3, Gul støysone, der støykildene er vegstøy
og støy fra Fana skytterlag. Området ligger også innenfor hensynssone H390_2, Annen fare, som
er gul sone luftkvalitet.

Figur 5.3.1: Utsnitt kommuneplanens arealdel 2018, plankart og hensynssoner, Bergen kommune

5.4

Kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for Bergen – Bergen 2030 – ble vedtatt i Bergen bystyre
24.06.2015. Planen fastsetter en visjon om at Bergen skal utvikle seg til en Aktiv og Attraktiv by.
Arkitektur og byformingspolitikk for Bergen 2011-2017
Arkitektur og byformingspolitikken ble vedtatt 02.05.2011 og har inngått som en del av rulleringsarbeidet med kommuneplanens arealdel. Den skal legges til grunn for private og offentlige reguleringsplaner.
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Klima og energihandlingsplan Bergen kommune
Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 20.09.2010 og fastsetter mål, klima- og energiområder, samt
vurderer hva som må til for at Bergen kommune skal bli klimanøytral innen 2030. Planen omfatter
både pågående og nye tiltak for å redusere klimagassutslipp i Bergen kommune.
Trafikksikringsplan for Bergen 2014-2017
Trafikksikkerhetsplanen har som mål å «gi helhetlig oversikt over trafikksikkerhetsforholdene i
Bergen, som grunnlag for prioritering av trafikksikringsmidler.»
Kulturminnegrunnlag
Kulturminnegrunnlag for Byfjellene sør – Smøråsfjellet, Stendafjellet og Fanafjellet.
5.5

Andre viktige føringer
-

5.6

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
Gangveier til bybanen, Rådal – Flesland

Reguleringsplaner

5.6.1 Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan, Stemmehaugane, gnr. 119, bnr. 585, 826, 7, m.fl. (planid:61410000)
regulerer området til tjenesteyting og næringsområde. I bestemmelsene er BRA satt til maksimal
% - 120%. Maksimal byggehøyde er satt til kote 55,5 m.
I bestemmelsene er det definert at planområdet skal fungere som midlertidig rigg- og anleggsområde under arbeidet med ny E39/Rv580, og skal tilbakeføres til opprinnelig arealformål og settes i
stand slik det var før inngrepet.
I forbindelse med gjeldende plan ble det utarbeidet kulturminnedokumentasjon og notat om vern
av Rådal stasjon. Rådal stasjon er tidligere stasjonsbygning i tilknytning til Osbanetraseen. Osbanetraseen er i dag brukt som gang- og sykkelveg.

Figur 5.6.1: Gjeldende reguleringsplan
Planbeskrivelse
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5.6.2 Tilgrensende reguleringsplaner

Området er regulert til tjenesteyting/næring og ligger mellom reguleringsplanene Osbanens trase
Nesttun- Kalandseid (planid:4940000), Rådal Nord (planID: 17010001) og E39/Rv580 Rådal-Sørås
(planID: 62000000). Vest for planområdet er det også en gjeldende reguleringsplan for Råvarden
(planID: 15320000) og nord for planområdet finner vi deler av Laguneparken (planID: 17440000).

Figur 5.6.2: Oversiktskart over tilstøtende planer i området.

Den viktigste tilgrensende planen til planområdet er E39/fv.580 og denne regulerer også deler av
planområdet. I E39-planen er tilkomsten til planområdet regulert nord i planområdet, og denne
tilkomsten skal også opparbeides av vegvesenet.
E39/fv.580 er en omfattende reguleringsplan som skal stå ferdig i 2022, og som legger føringer
for hva planområdet kan brukes til, spesielt da denne planen medfører mye støy og potensiell
luftforurensning, og dermed gjør at planområdet ikke kan benyttes til støysensitiv bebyggelse som
for eksempel boliger. Reguleringsplanen legger opp til et omfattende vegsystem i tilgrensing til
planområdet, med flere tunneler og rundkjøringer.

Figur 5.6.3: Reguleringsplan E39/fv.580
Planbeskrivelse
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6.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

6.1

Beliggenhet
Planområdet ligger i Rådal, Fana bydel i Bergen kommune. Planområdet ligger sentralt i forhold til
Lagunen bydelssenter og har god tilknytning til Flyplassvegen. Det er gangavstand til Laguneparken og her er det mange private og offentlige tjenestetilbud ca. 700 meter fra planområdet.
Planområdet ligger i tilknytning til ny E39/fv580 som er under utbygging på vestsiden av området.
Planområdet hører til Fana skolekrins. Rådalslien skole ligger ca. 200 meter nordøst for området.

Figur 6.1.1: Oversikt over planområdets beliggenhet Avgrensing

Planområdet er 13,23 dekar og områdets avgrensing følger Osbanens trasé mot øst, reguleringsplan for E39/fv580 Rådal – Sørås mot sør og vest, og vegen til Rådalslien mot nord. Bakgrunnen
for den valgte avgrensingen er gjeldende reguleringsplaner, arealbruk, samt reguleringsplan for
E39/fv580. Gjeldende reguleringsplan la i utgangspunktet opp til en større planavgrensning, men
dette måtte korrigeres etter revisjoner for reguleringsplan for E39/fv580.
Planavgrensningen følger i stor grad eiendomsgrensene, men for å unngå små restarealer av andre
planer er det også fulgt de omkringliggende planers formålsgrenser. Det er ellers gjort mindre
justeringer underveis. I sør er plangrensen utvidet til nærmeste eiendomsgrense for å inkludere
direkte utkjørsel, og i nord er det utvidet for best mulig løsning for utkjørsel, og for å sikre gode
siktsoner.
Planbeskrivelse
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Figur 6.1.2: Planens avgrensning

6.2

Tilstøtende arealers bruk
Tilstøtende områder og arealer til planområdet består hovedsakelig av trafikkareal, boliger og
grønnstruktur. Sør og vest for planområdet ligger Fanavegen fv.546 og her er det pågående utbygging av ny E39/fv580.
I øst grenser planområdet til Osbanetraséen. Denne benyttes i dag som ferdselsåre for myke trafikanter, og er et bindeledd mellom gang- og sykkelvegnettet sør i Fana og sykkelvegen videre mot
Lagunen. Nord for planområdet møtes Fanavegen fv.546 og Flyplassvegen fv.580 og det er innkjøring til Lagunen senterområde. Vest og nord for planområdet grenser det til boligområder.
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Planområde

Osbanetraseen

Figur 6.2.1: Plan for ny E39/fv580 sør og vest for planområdet.

6.3

Eksisterende bebyggelse
I selve planområdet er det i dag ingen bebyggelse, da det tidligere gårdstunet har blitt revet. Deler
av planområdet benyttes i dag som midlertidig rigg- og anleggsområde for utbyggingen av
E39/fv580. Nord for planområdet ligger det vernede kulturmiljøet Rådal stasjon og godshus som
er regulert som forsamlingslokale og er i reguleringsplanen for ny E39/fv580 regulert med hensynssone – bevaring av kulturmiljø. Områdene øst og nordøst for planområdet er dominert av
småhusbebyggelse, rekkehus og eneboliger. Boligene er oppført i 1-2 etasjer i tillegg til eventuell
kjeller. Nordøst for planområdet ligger også Rådalslien skole.
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Figur 6.3.1: Rådal stasjon

Figur 6.3.3: Rådal godshus/garasje

Figur 6.3.2: Bilder fra Osbanetraseen
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Figur 6.3.5: Bilder fra tilstøtende bebyggelse

Figur 6.3.4: Bilder fra tilstøtende bebyggelse
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6.4

Topografi og landskapstrekk
Planområdet ligger i Rådalen som er et dalføre mellom Flyplassvegen og Stend. Området ligger på
østsiden av Fanavegen. Sørøst for planområdet ligger Stendafjellet og høydedraget Ramneberget
som munner ut i Apeltunvatnet.

Figur 6.4.1: Bilder fra planområdet

Planområdet heller slakt mot nord og vest. Det er noe jordbruksareal i området, men det er avgrenset av trafikkareal, Osbanetraséen, boliger og mindre koller bevokst av trær. Store deler av
dette jordbruksarealet er fjernet i forbindelse med utbyggingen av den nye vegen. Skråningen fra
Stendafjellet mot Apeltunvatnet ligger som en avgrenset landskapsform mot øst.
Selve dalføret er relativt flatt og åpent bortsett fra et par små koller. Deler av planområdet ligger
der det tidligere lå en liten høyde.

Figur 6.4.2: Terrengmodell Rådalen. (Kilde: Hordaland Fylkeskommune)
Planbeskrivelse
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6.5

Solforhold og klima
Beliggenheten nede i et dalføre påvirker solforholdene i området noe. Planområdet ligger likevel
midt i dalen og har derfor generelt gode solforhold.

6.6

Vegetasjon, dyreliv og naturmangfold
Vegetasjonen i planområdet består opprinnelig av overflatedyrket mark og beitemark, men ettersom planområdet i dag benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde er mye av områdets vegetasjon helt eller delvis fjernet. Området i og rundt planområdet består av noe spredt vegetasjon,
og det er noe småfugl i området. Det er ingen registreringer av rødlistearter.
Sør for planområdet er det noen myrområder, samt noe avrenning, men også her er det stor
forringelse av vegetasjon som følge av at store deler av dette området er under utbygging i forbindelse med den nye vegen (E39/fv580).

Figur 6.6.1: Arealtyper i Rådalen

Vegetasjonskartet over er siste registrerte tilstand. Ettersom deler av planområdet i dag blir benyttet som riggområde viser ikke kartet dagens faktiske tilstand, da store deler av vegetasjonen
og arealene er gravd opp og fylt med grus og steinmasser.
6.7

Grønne interesser
Det er få eller ingen spor av barn og unges bruk i selve planområdet. Deler av området har tidligere
vært landbruksområder der jordbearbeiding, slått og beite var en stor del av bruken. Det er ingen
lekeplasser innenfor planområdet, men Osbanetraséen er en viktig ferdselsåre for myke trafikanter
og utgjør også en fremkomstvei for barn og unge.
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Figur 6.7.1: Bilde fra gang- og sykkelveg på Osbanen ved Rådal stasjon

Figur 6.7.2: Rådalslien skole

Øst for planområdet er det boligbebyggelse med tilhørende hager som blir benyttet av barn og
unge. Rådalslien skole ligger like nordøst for planområdet og det er også barnehagedekning i forbindelse med skolen. Her ligger også Rådalslien idrettshall og flere lekearealer og uteområder.
6.8

Kulturminneverdier
Det er laget en kulturminnedokumentasjon for gjeldende plan 61410000, og derfor er det ikke
laget ny dokumentasjon for den nye planen. For mer info, vises det til dokumentasjonen som følger
saken.
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Dokumentasjonen omhandler Osbanen og andre ferdselsårer i området, som kjøreveger og interne
adkomstveger. Den omfatter også bebyggelse og enkeltanlegg, som den gamle stasjonsbygningen,
boliger og gårdstun, samt murer og brokar.
Det som er met relevant for den nye planen, er Rådal stasjon, som var en tidligere stasjon på
Osbanen. Stasjonsområdet ligger på grensen til planområdet i nord. Det er et samlet kulturminnemiljø og består av stasjonsbygning, godshus og opparbeidet uteområde. Stasjonen var en av 13
stasjoner på den 26,3 km lange banen som gikk fra Nesttun, sørover gjennom Fana og hadde
endestasjon på Os. Banen åpnet i 1894 men ble nedlagt allerede i 1935 da biler og busser dekket
behovet for transport på strekningen. Deler av stasjonsområdet er endret etter nedleggelsen, og
blant annet er selve perrongplattformen fjernet. Deler av et brokar er fremdeles et synlig merke
etter jernbanetraséen.

Figur 6.8.1: Rådal stasjon ca. 1920. (Foto: Jarl. A. Aspaker)

6.9

Vei og trafikkforhold
Planområdet har i dag avkjøring fra fylkesveg 546 og privat veg frem til det midlertidige riggområdet (tidligere gårdstun). Det er også tilkomst til planområdet via Osbanetraséen ved Rådal stasjon, men dette er en gang- og sykkelveg.
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Figur 6.9.1: Bilder av tilkomst til planområdet fra Osbanetraseen

Fylkesvei 546 faller innunder det pågående arbeidet med E39/fv. 580 og avkjøringen inn til planområdet fra fv. 546 er kun en midlertidig tilkomst til riggområdet. Den faktiske tilkomsten til planområdet når rigg- og anleggsområdet er fjernet er via Osbanetraséen med innkjøring ved Rådal
stasjon.
Den kommunale vegen i området Rådal Nord er lagt om og tilpasset stigning i terrenget. Her er
det i dag innkjøring fra rundkjøringen ved vestlig innkjøring til Laguneparken. Det er opparbeidet
fotgjengerbro over Fanavegen. Vegen mot Rådal Nord er opparbeidet med fortau og er i dag skoleveg for elevene på Rådalslien skole.

Figur 6.9.2: Utsiktsfoto for planområdet fra utbygging av E39/fv580. (Kilde: Statens vegvesen)

Statens vegvesen sine trafikktellinger viser at antall kjøretøy på Fanavegen (fv. 5462) forbi planområdet er ca. 15 500 ÅDT. Ved rundkjøringen (RK B) ved innkjøringen til Laguneparken er antall
kjøretøy ca. 21 000 ÅDT, mens trafikkmengden på overordnet vegnett ved Flyplassvegen (fv.580)
er 26 900 ÅDT. Ved rundkjøringen (RK A) ved Flyplassvegen er det registrert 43 500 ÅDT. På
Fanavegen (fv.5461) mellom rundkjøringen inn mot Laguneparken/planområdet og rundkjøringen
ved Flyplassvegen er det registrert 22 000 ÅDT, mens på Grimseidvegen (Fv.172) er det bare 5300
ÅDT.
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Figur 6.9.3: Vegsystem og trafikktellinger i og rundt planområdet.

6.10 Støy
Deler av planområdet ligger i rød og gul støysone, og hovedkilden er vegstøy fra Fanavegen,
fv.546, vest for planområdet. Det er også noe støy fra skytebane. Planområdet ligger i gul hensynssone som følge av dette. Det er ikke registrert andre støykilder i planområdet.

Figur 6.10.1: Oversikt over støy i planområdet.

6.11 Offentlig kommunikasjon og kollektivdekning
Nærmeste bussholdeplass er plassert i Fanavegen (Rådal), ved rundkjøringen til Laguneparken.
Bussholdeplassen blir i dag betjent av rutebusslinjene 60, 61, 62 og 64. Det er også regulert et
nytt busstopp i gjeldende plan 62000000 rett ved planområdet. Utover dette har planområdet god
kollektivdekning ved nordlig del av Laguneparken, som ligger ca. 800 meter fra planområdet. Bybanen og en rekke andre ruter har hyppige avganger mot sentrum og flyplassen. Det er også
taxiholdeplass i tilknytning til Laguneparken.
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Figur 6.11.1: Rutekart Ytrebygda/Fana. (Kilde: Skyss)

6.12 Vann og avløp
Det er fremført kommunal vannledning og avløpsledning ved fv.546 Fanavegen og det ligger vannledning langs Osbanetraséen. Ved Fanavegen og Rådalslien ligger det brannventiler. Avløp blir ført
til Flesland kommunale renseanlegg.
6.13 Energi
Eksisterende bygninger rundt planområdet er tilknyttet offentlig strømnett. Høyspentledninger
krysser Rådalen ca. 230 meter fra planområdet. Området er berørt av BKKs konsesjonsområde for
fjernvarme.
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6.14 Privat og offentlig tjenestetilbud
Planområdet ligger ca. 600 meter fra sentrale deler av Lagunen og Laguneparken, som har et stort
mangfold av offentlige og private tjenestetilbud. Det er ca. 12 km fra planområdet til Bergen sentrum med stort utvalg av private og offentlige tjenestetilbud.
Rådalslien barne- og ungdomsskole, barnehage og idrettshall ligger ca. 200 meter nordøst fra
planområdet. Fana stadion ligger også i nærområdet.
6.15 Risiko og sårbarhet
Grunnforhold
Området er grunnlendt med fast fjell, og setninger av byggegrunnen er ikke ansett som en risiko
for området.
Forurensing
Det er ikke registrert vassdrag innenfor planområdet. Det er registrert en brønn, men det er ikke
ventet at planlagt utbygging vil få konsekvenser for brønnen. Det er ikke registrert forurenset
grunn i planområdet.
Sårbarhet
Det er ikke kjent at det foregår lagring av farlig avfall eller annet farlig stoff i planområdet. Nærmeste lokalitet er i tilknytning til fyllplass i Rådalen og deponi på Titlestad.
6.16 Privatrettslige bindinger
Det er ikke kjent at det foreligger privatrettslige bindinger eller føringer som gjør at tiltakshaver
eller andre offentlige instanser blir belastet med spesielle forpliktelser.
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7.

UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER
Planen innebærer detaljregulering for ny Fana brannstasjon. Planområdet er 13,7 daa og intensjonen med reguleringen er å tilrettelegge for ny brannstasjon. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg – tjenesteyting og i gjeldende reguleringsplan er planområdet
avsatt til tjenesteyting og næring.
Forskriften om konsekvensutredning omtaler plantyper og tiltak som skal utredes og vurderes etter
forskriften. Forskriftens § 6 omtaler planer som alltid skal konsekvensutredes. Detaljreguleringen
faller ikke inn under noen av disse da den ikke er a) kommuneplanens arealdel, kommunedelplan,
områdeplan eller regional plan, b) reguleringsplan som etter plan og bygningsloven er tiltak nevnt
i vedlegg 1, eller c) ikke er et tiltak som behandles etter andre lover enn pbl. Planen faller heller
ikke inn under §§ 7 og 8.
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.
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8.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

8.1

Innledning
Gjennom mulighetsstudie og gjeldende reguleringsplan (plan ID 61410000) for tomten på bnr. 585
ble det vurdert at tomten er passende for endring fra formål næring / tjenesteyting til kun formål
tjenesteyting - brannstasjon, som genererer moderat mengde trafikk.
Det er ikke aktuelt å benytte tomten til for eksempel boligformål eller annen støysensitiv arealbruk
på grunn av nærhet til ny E39/fv580, som vil generere trafikkstøy og luftforurensning i planområdet. Adkomst til planområdet fra nordsiden er i plan for E39/fv580 Rådal – Sørås, regulert fram til
eiendomsgrensen til gnr. 119, bnr. 585. Utrykningsvei fra stasjonen reguleres rett ut i nytt hovedvegsystem og rundkjøring. Dette vil redusere utrykningstiden og føre til mindre trafikk til/fra brannstasjonen i nord, der det er boliger tett på.
Brannstasjonen skal huse både BSR-gruppen, klatregruppen og Bjørnis. Det er lagt opp til en utnyttelse av tomten som er tilpasset disse behovene. Det skal opparbeides et øvingsareal utenfor
stasjonen og et klatretårn inni stasjonsbygningen.

8.2

Reguleringsformål
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8.3

Byggeformål
Planlagt bebyggelse er bygg for offentlig tjenesteyting, Fana Brannstasjon, med tilhørende garasje,
klatretårn og område for øvelser. Bygningene vil bli oppført i inntil 2 etasjer med maksimal tillatt
byggehøyde på 13 meter. Grad av utnytting for området er satt til % BRA = 50 %.
Tidligere våningshus på tomt gnr. 119, bnr. 585, er revet i forbindelse med anleggsarbeidet for ny
E39/fv580. Terrenget på tomten skal senkes til et planeringsnivå på kote + 42,3. Dette er med
utgangspunkt i høyder på omkringliggende vegkryss. Ved å senke bygget vil en oppnå at 1. etasje
blir nedsenket i forhold til Osbanetrasèen. Maksimal byggehøyde er satt til kote + 55,5, og dette
er 0,5 meter lavere enn mønehøyden på tidligere våningshus på tomten.
Utbyggingsformen for ny brannstasjon er valgt med begrunnelse i at en ønsker å bruke allerede
opparbeidet areal i forbindelse med gårdstun og at brannstasjonen skal ha direkte utrykning ut i
nytt vegsystem. Plasseringen er også valgt for å kunne opprettholde en buffer mot Osbanetraséen
og Rådal stasjon, samt tilkomst.
Det er stilt krav til at nytt bygg skal utføres slik at det har visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold
til tiltakets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Det er i bestemmelsene
også tatt med et punkt om at det skal etableres skjermende vegetasjon mellom planlagt bygg og
gang- og sykkelveg o_SGS. Dette er vist på vedlagt illustrasjonsplan – se figur under.
Mulighetsstudiet som er utarbeidet er en volum- og funksjonsstudie som en mulig løsning for et
bygg, med utgangspunkt i oppgitt program for brannstasjonen. Utforming og plassering kan bli
endret ved senere detaljering, innenfor planens rammer i plankart og bestemmelser.

Figur 8.3.1: Illustrasjonsplan

Parallelt med siste del av planarbeidet er det startet prosess med detaljplanlegging av brannstasjonen og uteområdene. Med utgangspunkt i mulighetsstudiet fra 2019 er det i videre fase engasjert prosjekterende arkitekt (Arkitekt Rolv Eide AS), som bl.a. har arbeidet med justering av
takløsning, samt fasadeuttrykk og materialvalg. Hovedprinsippet for bygg og utomhus er mye det
samme, men noe mer konkretisert.
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Det er ikke laget et nytt mulighetsstudium som sådan, men arkitekt har arbeidet med utearealer
og illustrasjoner, samt laget nye terrengsnitt. I revidert illustrasjonsplan (jf. over) er endringene
lagt inn. For mer visualisering og illustrasjoner, vises det til kap. 9.3 Estetikk. Terrengsnittene
følger som vedlegg til planen.
Boligareal innenfor planområdet
Det er fire mindre arealer i planen med formål bolig i kryssområdet ved Rådalslien. Det gjelder
områdene BKS1 og 2, samt BFS1 og 2. De inngår i planområdet med bakgrunn i en kombinasjon
av tilpasning til eksisterende naboplaner og dagens situasjon, i forhold til veglinjer, siktsoner og
eiendomsgrenser og ihht GIS-krav. Det planlegges ikke tiltak innenfor disse arealene.

8.4

Lek/uteoppholdsarealer
Det er ikke planlagt areal for lek innenfor område da området ikke vil egne seg for dette. Området
reguleres til offentlig tjenesteyting. Regulert grønnstruktur vil fungere som en buffersone mot sykkelvegen langs Osbanetraseen og mot Rådal stasjon.

8.5

Parkering
Som parkeringsløsning vil det bli etablert overflateparkering på bakkeplan ved planlagt stasjonsområde. All parkering som vender mot Rådal stasjon eller o_SGS skal skjermes med vegetasjon
slik at parkerte biler ikke er eksponert mot Rådal stasjon eller o_SGS.
Det tas utgangspunkt i gjeldende KPA og bestemmelser om parkering, og det er estimert parkering
for kontor, da det vurderes til å ligge nærmest forventet behov for brannstasjonen. Kontor har
maks. 6 p-plasser pr. 1000 m2 BRA innenfor Byfortettingssone BY. Mulighetsstudie for brannstasjonen har BRA=1 955 m2. Det er BY-sone mellom brannstasjonen og sone for Sentrumskjerne i
nord, Rådal/Lagunen.
Det er vist 12 p-plasser i illustrasjonsplan, og det er oppgitt maks. tall på 12 i bestemmelsene.
Behovet er ikke særlig høyt. I tillegg til parkeringsdekning for besøkende legger planen opp til
oppstilling for tjenestebiler for brannvesenet.
Området ligger tett opptil Osbanetraséen og hovedsykkelveinettet. Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn at det skal etableres 12 stk. tyverisikre sykkelparkeringsplasser som skal utformes
med ly for nedbør og vind. Det er garderoberom med dusj og garderobeskap i tilknytning til stasjonsanlegget, både i forbindelse med Bjørnisgruppen og i forbindelse med garderobeanlegget til
brannvesenet.

8.6

Trafikkareal og tilkomst
Trafikktilkomsten til planområdet er både i nord, med kjøreadkomst og gang-/sykkelveg, og utrykningsvei sørvest i planområdet. Fra Bergen brannvesen er det oppgitt følgende grunnlag for biltrafikk til og fra den nye brannstasjonen.
Inn/utkjøring
Personbiler
Pr. døgn
Pr. uke
Vaktskifte
6
36
Besøk
5
35
Utrykningskjøretøy
Utrykninger/oppdrag (totalt 700 oppdrag i 2018).
Retur fra oppdrag via Rådalslien.
2
14
Kjøring i forbindelse med øvelser, befaringer mm.
(5 ut/innkjøringer pr døgn med 3 biler)
15
105
Bjørnis, besøk av barnehager*
De fleste førskolegrupper er på mellom 5 og 10 stk., bortsett fra de
største barnehagene med mange avdelinger. Da bør man forsøke å slå
sammen to eller tre barnehager for å fylle opp til min. 15 barn pr. besøk. Dette vil gi økt behov for besøksparkeringsplasser til maks. tre
minibusser, eller maks. 5 stk. 7-seters personbiler.
10
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* Nøkkeltall
Antall private og kommunale barnehager i Bergen kommune (31.12.2018): 242.
Totalt antall barn i barnehagene i Bergen kommune (31.12.2018): 15 144.
Totalt antall førskolebarn i Bergen kommune: ca. 2 000.
Maks. antall tilgjengelige uker pr. år til besøk på Barnas brannstasjon: 40.
Maks. antall barn per uke: 50.
Maks. antall besøk per uke: 2.

8.6.1 Vurderte løsninger for tilkomst

Planområdet ligger noe utfordrende til med tanke på trafikksikker tilkomst og innkjøring. Det har
vært vurdert flere alternative løsninger for tilkomst i de innledende fasene av planarbeidet på skissenivå, men da det har vært vanskelig å se at disse er gjennomførbare og hensiktsmessige, har
det ikke vært gjennomført videre detaljering av de fleste alternativene.
Alternativ 1: Gang- og sykkelveg vest for Rådal stasjon
Det ble tidlig sett på muligheten for å flytte gang- og sykkelvegen, og blant annet ble det vurdert
en løsning hvor gang- og sykkelveien krysser veitilkomst til planområdet (o_SKV2). Dette forslaget
ble tidlig forkastet da det ikke ansees å være en trafikksikker løsning med kryssing av veg i planområdet, og da siktlinjene for gang- og sykkelvegen ut i Rådalslivegen (o_SKV3) ikke er gode på
grunn av garasjen ved Rådal Stasjon. Løsningen kommer også i konflikt med pågående utbygging
av E39 og busstoppet i området og er derfor ansett som en løsning som ikke burde vurderes videre.

Figur 8.6.1 Skisse tilkomst til planområdet

Alternativ 2: Rive Rådal stasjon
Det er skissert en alternativ tilkomst der man river Rådal stasjon og trekker både kjøreveg, gangog sykkelveg mot vest. Ved en slik løsning får man mer areal til å opparbeide gang- og sykkelveg
separat fra kjøreveg, men det er likevel noe utfordrende grunnet stigning i Rådalslien og siktlinjer.
Det ble også vurdert at det vil være uhensiktsmessig å rive Rådal stasjon som er et kulturminne,
anbefalt bevart av Byantikvaren i forrige reguleringsplan for området fra 2014. Stasjonsområdet
er hensynssone bevaring kulturmiljø i reguleringsplan til vegvesenet fra 2012. Sikt og kryssinger
vil ikke være vesentlig bedre i dette alternativet sammenliknet med valgt alternativ. Forslaget ble
med bakgrunn i dette ikke videre utredet.
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Figur 8.6.2 Skisse tilkomst til planområdet.

Alternativ 3: Inn- og utkjøring via utrykningsvei
Plan- og bygningsetaten foreslo et alternativ der både inn- og utkjøring skjer via det nye trafikksystemet for E39, der det i valgt alternativ bare er laget utrykningsvei. Heller ikke dette alternativet
ble vurdert til å være aktuelt, særlig da det ansees som svært trafikkfarlig at trafikk inn til planområdet skal krysse filterfeltet ved rundkjøringen. Dette alternativet ansees som svært lite gunstig
med hensyn til trafikksikkerhet i området og er derfor ikke tegnet videre ut. Årsaken til at det er
vurdert som forsvarlig med direkte utrykning, men ikke inn- og utkjøring, er at utrykning styres
med rødt lys og bom (se kap. 8.7).

Figur 8.6.3 Skisse tilkomst til planområde (Plan- og bygningsetaten)

Oppsummering
Det er vurdert flere ulike alternativer for tilkomst til planområdet, men ingen av dem har gitt bedre
trafikksikkerhet eller løsninger uten at det er andre negative konsekvenser. Det er gjort vurderinger
både med hensyn til kjøreatkomst og gang- og sykkelvegsystemet. Dersom både Rådal stasjon og
annen boligbebyggelse i området skal kunne bestå er det nødvendig å redusere bredden på gangog sykkelvegen for å sikre at man får plass til både kjøreveg og gangveg. Det er vurdert at sykkelveg med fortau vest for E39 kan bidra til at det likevel er gode løsninger for sykkel i området,
og at dette kan kompensere for en noe lavere standard på sykkelveg ved ny brannstasjon. Det er
også vurdert at selv om man river Rådal stasjon, vil det ikke være mulig med en optimal kryssløsning grunnet stigning, tilstøtende bebyggelse og eksisterende veg og gangveg.
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8.6.2 Redegjørelse for valg av løsning i avkjørsel

For dette temaet vises det generelt til Fagnotat veg, datert 04.05.2021, som følger plansaken.
Gang- og sykkelvegen fra Osbanetraséen til Fanavegen/Rådalslien er justert i forhold til de tidligere
skisserte forslagene, slik at overgangsfeltet kommer vinkelrett på hovedvegen, tilsvarende slik som
regulert i eksisterende plan. Dette øker trafikksikkerheten og siktforholdene i forhold til et skrått
gangfelt, og gjør at syklister må senke farten og øke oppmerksomheten når de nærmer seg gangfeltet. Syklister kan også velge å sykle i vegbanen i Fanavegen herfra.
Avkjørselen fra Rådalslien er utvidet i forhold til sporingskurver for brannbil med stige. I den gjeldende reguleringsplanen for Stemmehaugane næringsområde er ikke tilkomsten tilstrekkelig for
større kjøretøy. Avkjørselen vil bli brukt av ansatte som skal til og fra jobb, og av brannbiler som
ikke er i utrykning. Nesten all trafikk i avkjørselen vil komme fra vest, og utrykning vil skje mot
sør via ny rundkjøring i forbindelse med ny E39. Mot øst i Rådalslien ligger det skole, idrettshall og
boliger, ellers er vegen en blindveg. Siden det vil være svært sjelden at trafikk fra brannstasjonen
skal østover i Rådalslien, er det besluttet at det ikke skal være mulig å svinge østover fra brannstasjonen. Dette ville krevd at gs-vegen brukes som svingareal, og at sjåfør ville hatt svært begrenset sikt mot eventuelle myke trafikanter som kom sørfra på Osbanetraseen.

Sikt
På grunn av vegens ugunstige vinkel mot hovedvegen (for å verne bygninger) er radiusen på
adkomstvegen svært kort, og svingradiusen blir ikke ideell. Avkjørselen for brannbiler blir derfor
bred, og det blir vanskelig for brannbilen å stå vinkelrett på vegen når den venter på å svinge ut
på hovedveg. Dette utfordrer siktforholdene for brannbilsjåfør noe mot øst, da sjåfør må snu seg
over skulderen for å se mot høyre. I avkjørsler skal det ikke være sikthindrende elementer innenfor
sikttrekanten. I dette tilfellet er siktkrav 3x26 meter for brannbilene mot vest ikke mulig å tilfredsstille 100%, da hjørnet på garasjen og deler av mur/gammelt brokar er innenfor siktsonen. Dette
området er regulert med hensynssone «570 Bevaring kulturmiljø» i gjeldende reguleringsplan for
ny E39. For å best mulige siktkrav, må deler av mur langs Rådalslien fjernes/flyttes, og deler av
garasje på eiendom 119/71 rives. Ved å trekke gangfeltet østover vil man også få bedre oversikt
over den trafikale situasjonen i forhold til et skrått gangfelt.
Etter anmodning fra Byantikvaren er det lagt inn i bestemmelsene at gamle stabbesteiner som
berøres og rekkverket på disse plasseres på toppen av ny forstøtningsmur. Situasjonen er vist
nedenfor.

Situasjon innringet, utsnitt fra plankart

Situasjon sett fra nord (Google Maps)

Terreng
For å tilfredsstille siktforholdene rundt overgangsfeltet er det foreslått en justering av terrenget
mot parkering på eiendom 119/870, ved å flytte eksisterende mur. I tillegg må siktsonen holdes
fri for sikthindrende vegetasjon, både for å ivareta sikt for gang- og sykkelvegen, og for biler som
skal ut av avkjørselen til 119/870. Derfor er det planlagt småstein/pukk i dette arealet.
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8.7

Utrykningsvei
Det er behov for å opparbeide en effektiv tilkobling mellom brannstasjonen og E39 som kan benyttes ved utrykning. Utrykningsvegen blir en fjerde arm i rundkjøringen i Rådalskrysset, og vil
krysse filterfeltet mot nord. Fartsgrensen på motorvegen vil være 100 km/t og de kjørende tar av
på en rampe mot Rådalskrysset hvor det skiltes ned til 60 km/t.
For å varsle om utrykning settes det opp et rødt stoppblinksignal med tilhørende underskilt. Sikten
mot stoppblinksignalet med tilhørende underskilt er 78 meter. Farsgrensesnittet går ca. 40 meter
foran foreslått plassering for stoppskiltsignalet. Fartsnivået forventes å være 60 km/t på denne
delen av rampen. De som skal til rundkjøring vil senke farten ytterligere, mens det i filterfeltet ikke
kan forventes ytterligere fartsreduksjon. Det er derfor viktig at trafikken i filterfeltet blir stanset
slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
Siktkravet ut fra utrykningsvegen er 10x45 meter, både mot filterfeltet og det ordinære feltet inn
mot rundkjøringen. Støyskjermen langs brannstasjonstomten trekkes inn i forhold til planlagt plassering, for at sikten skal være tilfredsstillende. Det settes opp en fjernstyrt bom i utrykningsvegen,
slik at den ikke kan benyttes utenom utrykning. Avkjørselen utformes også avvisende på innsvingende trafikk og skiltes med innkjøring forbudt.

Det settes opp rødt stoppblinksignal med tilhørende underskilt som vil stanse trafikken fra E39 mot
rundkjøringen. Trafikken vil stanses ca. 70 meter før utrykningsvegen. Her vil trafikken også ha
god sikt mot utrykningsvegen og kunne se brannbilene med blålys når de kjører mot hovedveganlegget. Det bør etableres en oppmerket stopplinje i vegbanen ved stoppsignalet.

Figur 8.7.1: Rødt stoppblinksignal med underskilt som skal
varsle trafikantene som må stoppe ved utrykning fra brannstasjonen.
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Figur 8.7.2: Sikt fra rampen mot foreslått stoppblinksignal.

Det er utført sporingsanalyse for brannbil med stige for å sikre framkommelighet fra utrykningsvegen til alle kjøreretninger i rundkjøringen. Sporingene viser at fremkommeligheten for brannbilene er tilstrekkelig. For å komme ut i filterfeltet må brannbilene bruke hele skulderen for å klare
svingen. Dersom de velger den mindre sannsynlige vegen nordover, via rundkjøringen, er det
trangt mellom rabattene, men likevel er dette alternativet også mulig. Sørover er det ingen utfordringer.

Figur 8.7.3: Sporing for brannbil med stige fra utrykningsvegen mot nord, via filterfelt.
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Figur 8.7.4: Sporing for brannbil med stige mot nord, via rundkjøring.

Figur 8.7.5: Sporing for brannbil med stige, mot sør via rundkjøring.
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8.8

Universell utforming
Ferdig opparbeidet vil hele området framstå relativt flatt og i tråd med universell utforming. Planlagte høyder for de opparbeidede flatene der det skal være allmenn ferdsel varierer mellom kote
+41,9 ved brannstasjonsbygningen og +44,6 helt i sør på dagens g/s-veg langs området. Stigningsforhold skjer over lange avstander. Alle ferdselslinjer og tilkomst til bygningen, veg, gangareal
og g/s-veg - samt selve brannstasjonen – blir sikret universell utforming og tilgjengelighet.

8.9

Støytiltak
I reguleringsplanen for nytt Rådalskryss er det regulert inn støyskjerm langs vegkanten til ny fv.
580. Det er også gjennomført støyanalyse for fremtidig situasjon for ny E39 Rådal – Sørås. Med
utgangspunkt i prognosert støy for området er det ikke lagt til rette for støyfølsom arealbruk i
området, og støyfølsomme rom i brannstasjonen vil plasseres mot stille side av stasjonsbygget for
å øke kvaliteten og arbeidsmiljøet for de ansatte.
For E39/Fv. 580 skal det etableres støyskjerm nord for Fanavegen. Skjermen starter i nord ved
gangveg over Fanavegen og avsluttes sør for Fanavegen 166. Total lengde på skjermen er 270
meter. Nord for Fanavegen 166 skal skjermens høyde være 3,5 meter over vegbanen, og den
sørlige delen av støyskjermen skal ligge 3 meter over terreng på topp skjæring.
Fana brannstasjon har ca. 600 utrykninger i året. Mannskaper gjennomgår et obligatorisk utrykningskurs med påfølgende oppkjøring/eksamen på Biltilsynet. Det er fokus på hensynsfull kjøring
og sirenebruk i opplæringen. Det er sjåfør på utrykningskjøretøy som har det fulle og hele ansvar
for fremkommelighet og bruk av sirener under utrykning. Brannvesenet ønsker til enhver tid minst
mulig bruk av sirener grunnet utfordringer med kommunikasjon mellom mannskaper i kjøretøyet,
og kommunikasjon på samband med 110 og andre nødetater under utrykning. Det er kun ved
trafikkmessige utfordringer sirene blir brukt.
All varsling går over samband/stasjonsvarsling. Det vi si at mannskapene i stasjonen går med egen
radioterminal som oppdrag/alarm blir sent til fra 110-sentralen. Det er også en stasjonsvarsling
som 11- sentralen bruker til talemeldinger, ved alarm i stasjonene. Stasjonsvarslingen går over
internt høyttaleranlegg i stasjonen. Dette går inn under under tekniske installasjoner og høres ikke
godt i nabolaget.
I alle brannstasjoner er det like rutiner for varsling og utrykningskjøring. Det mottas ingen klager
fra naboer/beboere i nærheten av stasjonene som går på støy ved varsling/utrykningskjøring/sirenebruk eller annen aktivitet i stasjonene. Hvis det blir klager fra naboer/beboere i nye Fana
brannstasjon vedrørende støy, vil dette bli tatt det på alvor og det vil bli sett på muligheter for å
løse den eventuelle utfordringen.

8.10 Avfallshåndtering
Det er ikke satt av eget areal til avfallshåndtering. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om
at det innenfor området skal legges til rette for nedgravd avfallsløsning med egnet avhentingspunkt
for renovasjonsbil.
8.11 Varelevering
Det er ikke vurdert behov for egen varelevering eller vareinngang på området. Det legges opp til
at varelevering skjer gjennom hovedinngang på stasjonen.
8.12 Energiløsninger
Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Brannstasjonen skal utformes som et
passivhus og til standard for BREEAM Very Good. Bygget forsynes via borehull og fjernvarme, og
VP-anlegg kan reverseres og benyttes til frikjøling og tilbakeføre varme til borehull. Solfangere
etableres på tak med tilkobling til varmesystem. Det skal også etableres solavskjerming av vinduer.
Ventilasjon vil være med roterende veksler (86%) og behovsstyrt VAV. Det vil også etableres LEDbelysning som styres av tilstedeværelse og bevegelse.
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I byggeperioden benyttes fossilfri byggeplass, RTB (rent, tørt bygg) og avfallshåndtering opp mot
90%. Det etableres ikke ny nettstasjon innenfor planområdet. BKK benytter eksisterende nettstasjon ved Rådalslien skole.
8.13 Risiko og sårbarhet
Risiko kan defineres som: Risiko = sannsynlighet X konsekvens
Risiko blir knyttet opp mot uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko
blir det gjennomført en ROS-analyse. Det blir gjennomført en vurdering av forholdende i planområdet der en benytter tidligere registreringer og befaring i planområdet. Analysen blir først gjennomført som en registrering, der en vurderer potensiell overordnet risiko i planområdet. Dersom
det er tema som peker seg ut (for eksempel støy, skredfare, grunnforhold) blir det vurdert om det
er behov for mer spesialisert fagkunnskap. Ved bestilling av tekniske rapporter blir disse benyttet
som underlagsmateriale til gjennomføring av ROS-analysen.
Vurdert konsekvens og sannsynlighet av en hendelse blir plassert inn i en matrise, der vektingen
av de tre karleggingsområdene menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier/økonomi
er gitt. Dersom registreringen viser at det er nødvendig med avbøtende tiltak, blir det foreslått
risikoreduserende og/eller skadeavgrensende tiltak som kan redusere risikoen slik at denne ligger
innenfor akseptabelt nivå.
Det er ikke mulig å fastslå konsekvens eller sannsynlighet for at en hendelse inntreffer for alle
karleggingsområder som blir vurdert i ROS-analysen. Det kan likevel bli påpekt risiko for å sannsynliggjøre at kartleggingsområdet skal vies oppmerksomhet i videre planlegging og utbygging av
området. Det blir for de aller fleste tema som blir vurdert i analysen gitt en kort kommentar og/eller
kort beskrivelse av risikoen. Dersom det er tema i kartleggingen som peker seg ut blir disse videreført til kapittelet «Aktuell risiko» og hendelsen blir ført inn i risikomatrisen med antatt sannsynlighet og konsekvens.
8.13.1 Identifiserbare risikoforhold

Grønn sone:
7. Ekstremvind/svært vindutsatt: Det er i utgangspunktet ikke mer vindutsatt i planområdet enn
ellers i Bergen kommune, men med klimaendringene kommer også mer ekstremvær. En må derfor
unngå å bygge i de mest vindutsatte områdene.
9. Skogbrann/lyngbrann: Det er ikke særlig stor risiko for skog- og lyngbrann, men da planområdet
ligger i nærheten av et større skogområde på Stendafjellet er dette likevel en risiko. Avbøtende
tiltak er å sørge for tilstrekkelig utstyr for førstehjelp og branndetektorer.
Gul sone:
1., 3. og 4. Steinsprang/andre ras: Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang.
12. Nyere tids kulturminne: Planområdet grenser til Rådal stasjon som er registrert som nyere tids
kulturminne. Tilkomstvei KV skal utbedres rett ved stasjonen, og det er derfor viktig at stasjonen
tas hensyn til i dette arbeidet.
19. Ulykke gang/sykkel: Osbanetraseen med hovedsykkelåren ligger tett opptil planområdet. Her
er det mye ferdsel for gående og syklende, og dette øker derfor risikoen for ulykker med gang og
sykkel. Spesielt nord i planområdet der gang- og sykkelvegen møter tilkomstveg til stasjonen er
dette en utfordring. Avbøtende tiltak kan være å lage et fysisk skille mellom gang- og sykkelvegen
(o_GS) og kjørevegen KV.
33. Luftforurensning: Planområdets beliggenhet i forhold til nytt vegsystem (E39/fv580) gjør at
planområdet er særlig utsatt for luftforurensning fra trafikksystemet rundt.
34. og 35. Støy: Planområdets beliggenhet i forhold til nytt vegsystem (E39/fv580) gjør at planområdet er særlig utsatt for støy fra trafikksystemet rundt. Støyskjerming skal etableres rundt
planområdet. Stasjonen vil også være en avbøtende faktor i seg selv for bakenforliggende bebyggelse, da stasjonen vil virke skjermende i forhold til støy.
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Rød sone
18. Trafikkulykker: Det har vært flere trafikkulykker i vegsystem rundt planområdet, og det er
derfor vurdert høy risiko for trafikkulykker. Nytt vegsystem vil antakeligvis forbedre dette. Det er
likevel en risiko knyttet til utrykningsveg direkte inn i rundkjøring.

8.13.2 Risikomatrise oppsummering
Tabell 8.11.1: Risikomatrise

Konsekvens

Ubetydelig

Mindre

Betydelig

Alvorlig

Svært
alvorlig

Sannsynlighet
En hendelse oftere

S5

enn hvert 20. år

K1

K2

K3

6. Ekstrem nedbør

33. Luft-for-

18. Trafikk-

12. Nyere kulturminner

urensing

ulykker

19. Ulykke gang/sykkel
34. Kilder til støy
35. Fører til støy
En hendelse per

S4

20-200 år
En hendelse per

7. Ekstremvind
9. Skogbrann

S3

1. Steinras
3. Snøras

200-1000 år

4.Løsmasseras
En hendelse per

S2

1000-5000 år
En hendelse sjeldnere enn 5000 år
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9.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

9.1

Overordnede planer og vedtak
Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel i Bergen satt av til bebyggelse og anlegg –
blandet formål. Det er utarbeidet reguleringsplan for vegkrysset og Statens vegvesen har satt av
det arealet som er nødvendig for bygging av vegkrysset i plan for E39/Rv580 Rådal – Sørås. Det
er i kommuneplanens bestemmelser åpnet opp for differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 % og
200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier tar hensyn
til områdets kvaliteter. Planforslaget er ikke vurdert å bryte med forutsetningene i overordnet plan.

9.2

Eksisterende reguleringsplaner
Planområdet er regulert til tjenesteyting og næring, og planforslaget overlapper dermed gjeldende
reguleringsplan i stor grad. Det er lagt opp til samme byggehøyde og BRA som i eksisterende plan,
og planforslaget bryter ikke med forutsetningene i gjeldende plan.
Gang- og sykkelvegen langs østsiden av planområdet er regulert langs planområdets utstrekning
og overlapper med reguleringsplan for Osbanens trase Nesttun – Kalandseid.
Arealet der ny brannstasjon vil stå er en del av tidligere gårdstun som ville blitt liggende inneklemt
mellom det nye vegkrysset og utbyggingsområdet i Rådal nord. Arealet er vurdert som ikke egnet
til boligformål og tiltakshaver har derfor ønske om å benytte det til offentlig tjenesteyting og ny
brannstasjon. Planområdets plassering gjør at utrykningstid og tilkomst til vegsystem er svært god
for Bergen brannvesen. Alle tilstøtende områder er regulert og planforslaget vil ikke være i konflikt
med disse planene.

9.3

Estetikk
Planforslaget åpner for oppføring av en ny brannstasjon. Det er satt av areal for grønnstruktur mot
Osbanetraséen og utearealer for opphold. Det skal opparbeides treningsareal for øving i klatregruppen i uteareal. Det skal opparbeides et klatretårn i utearealene.
Bygget legges naturlig inn i terrenget og vil ha en 1. etasje i samme kotehøyde som nytt vegsystem
i Fanaveien. E39 mot Os ligger 4-6 meter lavere. Bygningen plasseres slik at den får en skjermende
effekt visuelt og med hensyn til støy for bakenforliggende boliger og Osbanetraséen. Det etableres
en beplantet terrengvoll mot øst og Osbanetraséen, samt mot nord og gamle Rådal stasjon.
Brannstasjonens 1. etasje vil ligge på terreng, mens 2. etasje er trukket inn på østsiden i forhold
til 1. etasje for å dempe uttrykket mot Osbanetraséen. Mot sør og øst er det montert støyskjerm i
forbindelse med arbeidet på E39 (SVV) og bygget vil være trukket mot øst på tomten for å forsterke
skjerming av støy for nærmeste naboer i nord og øst.
Taket på ny brannstasjon skal utformes som grønt levende tak, som også vil fungere som fordrøyning av regnvann. Brannstasjonens utformes med trepanel, platekledning og betongoverflater. Det
vil i hovedsak være trepanel og platedekning på de fleste fasader, men betong brukes mot øst og
treningsområde. Platedekning vil ha farge som henviser til dagens eksisterende brannstasjon på
Paradis, samt et fremhevet inngangsparti med likt uttrykk som dagens stasjon, og slik videreføres
elementer ved eksisterende stasjon til ny brannstasjon.
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Figur 9.3.1: Illustrasjon Fana Brannstasjon, sett fra vest (Ark. Rolv Eide AS)

Figur 9.3.2: Illustrasjon Fana Brannstasjon, sett ovenfra fra vest (Ark. Rolv Eide AS)

Figur 9.3.3: Illustrasjon Fana Brannstasjon, sett ovenfra fra nord (Ark. Rolv Eide AS)
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Figur 9.3.4: Illustrasjon Fana Brannstasjon, sett fra nabolag i øst (Ark. Rolv Eide AS)

9.4

Konsekvenser for naboer
Konsekvensene for naboer vil bli noe endret landskapsbilde og mindre endringer i utsiktsforhold.
Den planlagte stasjonen vil bli større enn tidligere bygninger som har stått på tomten. Planeringsnivået for området er lagt til kote +42,2, som innebærer at stasjonen og området bli liggende på
nivå med vegkryss som er under utbygging. Eksisterende bebyggelse i øst ligger med planeringsnivå fra kote +46 og oppover. Avstand til nabobebyggelse, topografi og byggehøyder tilsier at
planforslaget ikke vil ha innvirkning på solforholdene for tilgrensende bebyggelse.
Adkomstveien til området er regulert i plan for E39/fv580 Rådal – Sørås. I tillegg er det regulert
en utrykningsvei direkte fra stasjonen og ut i det nye vegsystemet. Etablering av vegtilkomst nord
i planområdet vil medføre at en mindre fjellknaus vil få en skjæring. Gang- og sykkelvegen vil
komme nærmere boligene Rådalslien 7, 9 og 11.

9.5

Trafikk og parkeringsforhold
Planforslaget legger ikke til rette for oppmerket parkering foruten om nødvendig tjenestekjøretøy.
Adkomsten til planområdet er regulert i plan for E39/fv. 580 Rådal – Sørås. Vegen følger en omlagt
gang- og sykkelveg fra kommunal veg til Rådalslien. Adkomsten er regulert med 4 meters bredde
og opparbeidet dekke utenfor og rundt stasjonen. Adkomstvegen fra Rådalslien frem til planområdet er ca. 65 meter. Planforslaget legger minimumskravene til parkering til grunn.
Utrykningsvegen blir en fjerde arm i rundkjøringen i Rådalskrysset, og vil krysse filterfeltet mot
nord. Fartsgrensen på motorvegen blir 100 km/t. De kjørende tar av på rampen mot Rådalskrysset
hvor det skiltes ned til 60 km/t.
Utrykningsvegen, slik den er foreslått, vil gi svært gunstige utkjøringsforhold for utrykningskjøretøy. Her kan brannbilene komme raskt til hovedvegnettet. Konsekvensen av en slik løsning er at
den innebærer å stanse trafikken fra en motorveg med høy hastighet, på vei opp rampen til rundkjøring eller filterfelt. Det er god sikt fra rampen mot foreslått stoppblinksignal. I kombinasjon med
blålys fra utrykningskjøretøy er vurderingen at dette skal være tilstrekkelig til å sikre at trafikantene stopper på rampen og slipper frem kjøretøyene.
Utkjøring fra brannstasjonen sperres med bom når den ikke er i bruk, og utformes avvisende på
innsvingene trafikk slik at det blir vanskelig å ta en høyresving inn i adkomstvegen.
Det er i hovedsak trafikken som tar av fra E39 og skal til Fana som vil bli berørt utover det som er
normalt ved utrykning. Trafikken må stanse på rampen opp mot rundkjøringen og i rushtid vil det
kunne oppstå kø ved en utrykning, men dette vil raskt løse seg opp igjen når brannbilen(e) har
passert.
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9.6

Kulturminner
Stabbesteiner ved avkjørsel fra Rådalslien og rekkverket festet til disse blir flyttet og satt opp på
ny mur. Garasjetilbygg på dette stedet rives. Ut over dette er ikke planforslaget vurdert å få konsekvenser for kulturminner. Byggeområdet ligger omtrent 70 meter fra Rådal stasjon. Tidligere
gårdshus som stod på tomten er revet i forbindelse med arbeid med E39 Rådal – Sørås.

9.7

Naturmangfold
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter på rødlisten i planområdet ifølge Naturbasen
og Artsdatabanken. Eiken som er omtalt i gjeldende plan (planid:61410000), lokalisert like utenfor
planområdet til gjeldende plan, er ikke der lenger. Den lå like syd for Rådal stasjon, og innenfor
planområdet til E39/Rv580 Rådal-Sørås (planID: 62000000). I denne planen lå eiken ca. 1 meter
fra planlagt veg.

9.8

Friluftsaktivitet, naturområder og barn og unges interesser i nærmiljøet
Planforslaget er ikke vurdert å medføre endringer i barn og unges bruk av området.

9.9

Privat og offentlig servicetilbud
Planen omfatter ikke ny boligbebyggelse og vil derfor ikke få konsekvenser for skole- og barnehagekapasitet. Planforslaget forbedrer utrykningstiden til brannvesenet i området og bydelen for
øvrig.

9.10 Risiko og sårbarhet
Det er ikke avdekket vesentlige forhold som tilsier at planforslaget vil endre risiko- og sårbarhetssituasjonen i området. ROS-analysen avdekker at det må tas hensyn til luftforurensning og støy i
området. Dette er tatt med i reguleringsbestemmelsene. Stasjonen vil få en støydempende effekt
for bakenforliggende bebyggelse. Støysensitive rom (mannskapsrom) er plassert på stille side.
9.11 Infrastruktur
Planforslaget medfører liten konsekvens for eksisterende og fremtidig infrastruktur i området, men
vil kunne medføre midlertidig stans av trafikk ved utrykning. Dette vil være styrt av stoppskilt og
varsling og vil kunne gjelde i de tilfeller hvor det er utrykning.
Planlagt tiltak vil knytte seg til eksisterende anlegg for vann og avløp og strømnett. Det er utarbeidet en VA-rammeplan som tar hensyn til VA-situasjonen i planområdet.
9.12 Energi og klima
Det vises til kap. 8.12.
9.13 Konsekvenser for næringsinteresser
Etablering av planforslaget kan medføre flere arbeidsplasser i området. Planforslaget er ellers ikke
vurdert til å ha nevneverdig virkning for næringsinteresser.
9.14 Juridiske og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget er ikke vurdert å medføre juridiske eller økonomiske konsekvenser for kommunen.
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10. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Planforslaget ligger til rette for etableringen av ny brannstasjon i Fana bydel på et areal som ligger
inneklemt mellom utbyggingsområdet Rådal nord og som i sterk grad vil bli berørt av ny E39.
Området vil bli utsatt for støy og potensiell luftforurensning, og dette gjør området lite egnet til
andre formål, og særlig ikke til boligbebyggelse. Planforslaget tar hensyn til Osbanetraseen og
regulerer inn en fremtidig utvidelse av denne. Det legges også opp til tilrettelegging for en grønnstruktur som buffer mot baneanlegget. Adkomsten til planområdet er regulert i plan for E39/fv580
Rådal – Sørås, og det er også regulert inn utrykningsvei direkte ut i nytt trafikksystem. Planen
innebærer ikke større inngrep i naboeiendommer enn gjeldende plan.
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