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NOTAT OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLANARBEID 
ÅRSTAD, GNR. 160 BNR. 398 MFL. Schweigårds vei 

________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  29.06.2017 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Husbyggerens Innkjøpskontor AS 

   v/ Svein Petter Bergh og Oddvar Nævdal 

Plankonsulent:  Ard Arealplan AS 

v/ Jan Espen Vik 

Kommunen: Ole Petter Løtvedt, byplan (møteleder) 

Hanne Dyrnes Nordø, byplan 

Øyvind Tveit, byplan 

Helge Skibenes, Bymiljøetaten 

Arkitekt: Og Arkitekter  

 v/Helen Horvli 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

• Bolig 

• 20-25 boenheter 

• Plan forutsetter rivning av eksisterende bebyggelse. 

• Garasje under ny bebyggelse, innkjøring fra Schweigårds vei. 

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Jf. kommentarer gitt nedenfor. 
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3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

3.1.1 Gjeldende plan 

Bergen 2030 vedtatt i Bergen bystyre 240615, sak 164-15. 
 

3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

3.2.1 Gjeldende plan 

KPA 2010,  

Sentrumsformål S11 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2016-2030. Plan- og bygningsetaten har levert 

sitt forslag til ny KPA til byrådsavdelingen for vedtak om utleggelse til 

offentlig ettersyn. I forslag til ny KPA er planområdet innenfor 

byfortettingssone BY2. Fagetaten gjør oppmerksom på at dette kan endre 

seg i den videre prosessen. 
 

3.3 Kommunedelplan 

3.3.1 KDP Landås 

 

3.4 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.4.1 Gjeldende planer 

 

3.5 Kulturminnegrunnlag 

3.5.1 Wergeland – lokalsenter S11 

Omtaler imidlertid i mindre grad det aktuelle området. 
 

3.6 Temaplaner 

3.6.1 Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 

3.6.2 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.6.3 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.7 Rapporter 

3.7.1 Gangveger til bybanen, Kronstad – Nesttun 
 

3.8 Politiske vedtak 

3.8.1 Strategiprogram for lokalsenter S11 Wergeland. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9671/article-101239
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4.0 FAGETATENS KOMMENTARER 

Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller 

tema som krever utredninger eller avklaringer. 

For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 

 

4.1 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Fagetaten har ingen spesielle innvendinger mot bolig som formål. 
 

4.2 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
(form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) 

Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming 

og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010. Tilpasning til 

strøkskarakter, samt relasjon til gaterom og gatesnitt blir aktuelle tema.  

 

I dette bygningsmiljøet vurderer fagetaten at en bør bruke bygningskroppen for å 

tilpasse til strøkskarakteren. Høyde, dybde og lengde på bygningskropp i tillegg 

til takform er viktige virkemidler. Valg av materialbruk er også et aktuelt 

virkemiddel. 

 

Bygg illustrert i volumskissene virker ruvende i forhold til omliggende områder, 

herunder både i nærvirkning (gatesnittet i Schweigårdsvei) og fjernvirkning. Dette 

anbefales løst gjennom endring av tilkomst til parkeringsanlegg, og videre 

senkning av byggenes høyde. Bygningskroppens dybde i volumskissen relaterer 

seg ikke til nærliggende bygningsstruktur.  Strøkstilpasningen må jobbes videre 

med for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Tiltaket forventes å innordne seg 

strøkets karakter. KDP – Landås– «Arkitektonisk stedsanalyse» og «Verneverdige 

bygg og bygningsmiljøer» gjelder som retningslinjer for kommunedelplanen. 
 

4.3 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Innenfor senterområde S11 gjelder følgende maksimale utnyttelsesgrad og 

byggehøyde: 

%-BRA= 250 %. Gjelder ved områdeplanlegging. 

Byggehøyde 16 m. 

Det må sikres at elementer fra områdets særpreg videreføres i prosjektet, herunder 

byggehøyder og volum. 

Bygningsvolum kan være for stort, jf. foreløpig volumskisse. 
 

4.4 Siktlinjer 
(byfjellene, kjente steder, akser) 

Aktuelle siktlinjer må lokaliseres. 
 

4.5 Fjernvirkning 

Kan bli et aktuelt tema. Anbefaler at fjernvirkning dokumenteres. 
 

4.6 Energiløsninger 
(fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

 

Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går 

ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere 

energiforbruket til et minimum. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
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Grønnstruktur og landskap 

 

4.7 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA 2010. 
 

4.8 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 
 

4.9 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det vises til arealkrav og kvalitetskravene som følger av punkt 10 i 

bestemmelsene til KPA 2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 

Terrenget virker å være en utfordring. Likevel skal brukbart uteareal være på 

bakkeplan. 
 

Samferdsel 

4.10 Trafikk  
(sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) 

Trafikksituasjonen i Schweigårds vei er utfordrende; lang og smal adkomstveg, 

med til dels vanskelig fremkommelighet (kantparkering), herunder for 

utrykningskjøretøy. Det må derfor vurderes tiltak både i forhold til 

trafikksikkerhet og fremkommelighet. Bymiljøetaten ønsker at det skal vurderes 

fortau langs vestsiden av Schweigårds vei frem til kryss ved Astrups vei. 

  

Parkeringsatkomst: Det anbefales å løse atkomst til parkeringskjeller over 

parkeringsplass til gnr/bnr 160/396. Eiendommen må tas med i planområdet. 

Avkjørsel til 160/396 er kommunal veg. Fagetaten vil ikke kunne anbefale 

tilkomst til parkeringsanlegg direkte fra Schweigårds vei slik som vist i innsendt 

situasjonsplan. 
 

4.11 Gang- og sykkeltrafikk 
(skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) 

Snarveier til kollektiv må lokaliseres. Tilrettelegge for bruk av sykkel. Rapport 

Gangveger til bybanen, Kronstad – Nesttun har lokalisert to snarveger i nærhet til 

planområdet. Det må vurderes å etablere snarveg nummer 8, se utsnitt under. 

Nødvendig areal må inngå i planområdet. 
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4.12 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Planområdet ligger innenfor parkeringssone P2 (1,2 – 1,4 pr. 100 m2 BRA), jf. 

pkt. 15 og 20 i bestemmelsene til KPA 2010. All parkering må løses på egen tomt. 

Ut fra områdets nærhet til bybanestoppene Wergeland og Brann stadion samt 

gode gang- og sykkeltilbud, vil fagetaten kunne anbefale en lavere 

parkeringsdekning enn gitt i KPA2010. Ut fra foreløpig volumskisse som del av 

stedsanalysen virker parkeringsvolum å være for stort. Plassering i terreng gjør at 

byggene blir unødvendig ruvende. 

Parkeringsatkomst, se avsnitt Trafikk. 

 

Krav til sykkelparkering er 2 plasser per 100 m2 BRA. God sykkelparkering skal 

vektlegges.  
 

Barn og unge 

4.13 Skole og barnehage 
(kapasitet, behov for nye tomter) 

Skal kommenteres i alle saker.  

Årstad bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2016 - 2030 vedtatt i bystyret 

16.6.2016, sak 164-16. 

 

4.14 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 

Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se  

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/  
 

Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

 

4.15 Kulturmiljøer 
(områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) 

Det må utarbeides en kulturminnedokumentasjon. Det ene bygget som vurderes 

revet, er en arbeiderbolig fra ca. 1918. Dokumentasjonen bør bygge på arkivsøk, 

litteratur samt bilder av den eksisterende bygningsmassen. Dokumentasjonen kan 

utarbeides som en egen rapport eller inngå som del av planbeskrivelsen. 

I sak 201221175 var byantikvarens vurdering av planforslaget at strøkskarakteren 

vil være viktig; herunder volum, høyder og utforming. 

Det må komme klart frem av både planbeskrivelse og plankart med tilhørende 

bestemmelser hvilke bygg som foreslås revet. 

 

For øvrig vises det til punkt 12 i bestemmelsene til KPA 2010. 

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon; 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 
 
 

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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Risiko og sårbarhet 

4.16 Risiko og sårbarhet (ROS) 
(særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) 

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010.  

For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. 

Bergen bystyre vedtok i møte 20.03.13, sak 54-13, akseptkriteriene for ROS-

analyse til KPA. http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp 

Akseptkriteriene må for øvrig være i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). 
 

4.17 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Planområdet er innenfor aktsomhet nivå 2 i forhold til grunnforurensing. Det er 

funnet høye konsentrasjoner av forurensing på nabotomtene. Det anbefales at 

forslagsstiller gjør grunnundersøkelser/jordprøver på tomten for å avkrefte 

mistanken om forurensing i grunn. Ved behov for ytterligere informasjon om 

forurensing kan forslagsstiller ta kontakt med Kristin Habbestad, 

Kristin.Habbestad@bergen.kommune.no.  

 
 
 

4.18 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Man må være oppmerksom på den bratte helningen bak eksisterende bebyggelse i 

Schweigårds vei 53-55. 
 

 

Nærmiljø 

4.19 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 
 

4.20 Levekår 
(leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) 

Planområdet ligger i levekårssone Slettebakken. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.0 (best) til 10.0 (dårligst) er for 

Slettebakken 7.5. Foreslått antall boenheter virker å være høyt. Varierende 

størrelse på boenhetene anbefales. Forslagsstiller bør redegjøre for forslag til 

boligsammensetting. 
 

4.21 Bygge- og anleggsperioden 
(støy, trafikksikkerhet, riggområde) 

Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva 

gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. 
 

http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
mailto:Kristin.Habbestad@bergen.kommune.no
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Helse 

4.22 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell 

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 

 

 

 

Kommunaltekniske anlegg 

4.23 Vann og avløp, overvannshåndtering 
(uttalelse fra VA-etaten) 

Det må utarbeides VA-rammeplan. 

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, vises til: 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 

4.24 Renovasjon 
(løsning, lokalisering) 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides 

i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 
 

Reguleringsbestemmelser 

4.25 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

I byrådets vedtak om Strategiprogram for lokalsenter S 11 Wergeland er det 

inntatt følgende pkt.: 

 

Alle utviklingsprosjekt innenfor senterområdet skal bidra forholdsmessig til 

etablering av ny, og oppgradering av eksisterende infrastruktur, herunder ny 

offentlig «Wergeland plass» ved bybanestoppet. Det må inntas 

rekkefølgebestemmelse om dette i alle reguleringsplaner innenfor S 11. 

Det må følgelig påregnes rekkefølgekrav i forbindelse med etablering av 

Wergeland plass og annen infrastruktur. 
 

4.26 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå 

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. Fagetaten 

anbefaler at forslagsstiller tar kontakt med Bymiljøetaten. 
 

Kart 

4.27 Eiendomsforhold 
(uklare grenser, eierforhold, kartforretning) 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av plan-

prosessen og fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå 

med veiledning i dette arbeidet. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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4.28 Planavgrensning 
(tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) 

Forslag til planavgrensning  

 
Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

Medvirkning 

4.29 Tiltak utover lovens minstekrav 
(høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) 

Ta tidlig kontakt med øvrige hjemmelshaverne innenfor planområdet slik at disse 

er forberedt på den kommende planprosessen. Fagetaten legger til grunn at 

nabolaget trekkes aktivt med i planleggingen. 

 Diverse 

 

4.30 Tidligere saker 
(arkivsøk, plan og byggesak) 

Saksnr. 201221175. Avsluttet 
 

4.31 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Årstad, gnr. 160 bnr. 397 mfl. Schweigårds vei.. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 

 

Fremdrift 

4.32 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. 

 

Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. 

mailto:gis@bergen.kommune.no
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen 

med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. 

Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig 

viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de 

oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig 

registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer. 
 
 

4.33 Undervegsmøte 
(underlag til undervegsmøte) 

For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. 

Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: 

• Uttalelser og merknader til planoppstart 

• Hovedproblemstillinger 

• Plangrep 

• Medvirkning 

• Planmateriell til 1. gangs behandling 

• Fremdrift 

 

For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag 

(enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg 

av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette 

stadiet i planprosessen. 

 

Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 

1 uke før møte skal avholdes. 

 

4.34 Saksbehandlingstid 
(jf. Pbl §§ 12-10 og 12-12) 

Som en konsekvens av Pbl 12-10, tredje ledd og 12-12, første ledd skal 

planforslaget i prinsippet være avklart før saken legges ut til offentlig ettersyn. 

Dette fordrer at planforslaget leveres mest mulig komplett og i samsvar med 

føringer som følger av overordnet plan, herunder kommuneplanens arealdel. 

Alternativt må det påregnes lenger saksbehandlingstid i forbindelse med 

2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av Pbl 12-

10, tredje ledd. 

 

5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

5.1 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

5.1.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

5.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

5.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
 

5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

5.2.1 Arealpolitiske retningslinjer 

 

 

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/planlegging/Kommuneplanlegging/Arealpolitiske-retningsliner-ny/
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_________________________________________________________________________ 

 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Oppstartsmøte I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-8 er det krav om avholdt 

oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter 

oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som 

forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant 

av møtet. 
 

Eventuelt nytt  

oppstartsmøte 

 

 

 

 

Fagkyndighet  

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 

avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før 

kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke 

er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt 

gebyr for oppstartsmøte. 
 

Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter 

bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
  

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Fremdrift/Dialog Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett 

undervegsmøte. 
 

Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens 

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, 

jf. gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 
 

For eventuelle spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 55566048, eller e-post 

ole.lotvedt@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201719196. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Ole Petter Løtvedt - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi:   

 

Vedlegg: 
Forslag til planavgrensning 

Kart VA-ledninger 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner

