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1

SAMMENDRAG

Planforslaget regulerer to store eneboligtomter for etablering av 12 nye boliger fordelt på tomannsboliger og
leiligheter. Boligene er to etasjer og er formgitt for tilpassing til eksisterende boliger og miljø. All parkering er
lagt under bakken, og utearealer er forbeholdt lek og opphold. Det reguleres ny atkomstvei til nye boliger og
de eksisterende boliger som gir en betydelig forbedret atkomst til området.

2

NØKKELOPPLYSNINGER

Bydel
Gårdsnavn (adresse i sentrum)
Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)

Åsane
Heiane 25 og 27
191/19, 20 m. fl.
Bygg og anlegg

Forslagstiller
Grunneier (sentrale)
Plankonsulent

Heiane 25 - 27 AS
Heiane 25 - 27 AS
Forum Arkitekter AS og Ard arealplan as

Ny plans hovedformål
Planområdets størrelse i daa
Antall nye boliger
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde o.l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningspliktig (j/n)

Boliger
4,135 daa
12
Atkomst, støy
n
n

Kunngjøring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte holdt (j/n)

05.01.2013

3
3.1

j (21.05.2013)

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
BAKGRUNN

Bakgrunnen for dette planarbeidet er ønsket om å tilrettelegge to store eneboligtomter for bedre utnyttelse og
moderne boliger. Boligene på eiendommene er bygget på 40- og 50-tallet og innfrir ikke dagens krav og
forventninger som boliger.
3.2

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

Intensjonen med planforslaget er å regulere to store eneboligtomter for etablering av 12 nye boliger. De nye
boligene skal fordeles på, 4 enheter i tomannsboliger og 8 enheter som leiligheter.
Vegtilkomsten til planområdet legges om slik at man oppnår en betydelig bedre tilkomst til nye og eksisterende
boliger enn i dag.
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4
4.1

PLANPROSESSEN
VARSLING

Planen ble varslet i Bergens Tidende 5. jan. 2013 med merknadsfrist 18. feb. 2013.
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1 - Varslingsannonse
4.2

MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING

I forbindelse med varslingen i 2013 kom det inn 14 merknader, hvorav to fra samme person. 10 av merknadene
var fra offentlige instanser, og fire private fra naboer i planområdet. Merknadene er oppsummert og
kommentert i kapittel 10.
4.3

MEDVIRKNING

Prosessen har involvert naboer med et eget informasjonsmøte i mai 2013 hvor prosjektet ble presentert og
diskutert med de fremmøtte. I tillegg har planlegger deltatt på et nabomøte som ble holdt like etter
varslingen.
4.4

OFFENTLIG ETTERSYN 1.GANG

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2015. I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn fire
merknader fra grunneiere/naboer til planområdet og seks uttalelser fra ulike offentlige instanser. Etter
offentlig ettersyn ble planforslaget bearbeidet noe når det gjelder byggehøyder, antall enheter, boligtype og
kurvatur på vegtilkomst til planområdet. Fullstendig oversikt over merknader og uttalelser ligges ved i eget
skjema.
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4.5

MØTER I FORBINDELSE MED OVERSENDING TIL BYRÅDSAVDELINGEN

Etter at innstillingen til byrådsavdelingen var kjent, ble det gjennomført møte med byrådsleder Tryti høsten
2016 pga. uenighet om hvordan valgte løsninger i prosjektet skulle tolkes sett i sammenheng med KPA. Andre
tema som ble diskutert var byggehøyder, type bebyggelse, trafikkløsninger og plassering av uteoppholdsareal.

A

B

2 Illustrasjon A til venstre: Anbefalt prinsippforslag hentet fra byrådets innstilling.
Illustrasjon B til høyre viser hvordan omarbeidet planforslag har svart på prinsippforslaget.
Nytt felles møte med byrådsavdelingen / planavdeling ble gjennomført hos byrådsavdeling i desember 2016 der
en diskuterte mulige konkrete løsninger for prosjektet. Møtet konkluderte med at en flytter veitraseen lengre
vest og at det gjennomføres intern forflytning av plassering av de 13 boenhetene for å sikre optimale solforhold
for naboene i nordøstlig retning. Forslagstiller mottok etter møtet prinsippskisse (se figur 2 A under til venstre)
for løsning fra byrådsavdeling (Byrådssak 275/16, 302/16). Forslagsstiller har deretter bearbeidet forslaget i
tråd med møtet og tegningsforslag. I tillegg har forslagstiller redusert antall boenheter fra 13 til 12 stk. Se
illustrasjon under i figur 2 B til høyre. Forlaget vårt viser at prinsippets om å legge boliger rundt et tun er
ivaretatt. Veier er også lagt rundt den nye bebyggelsen slik som prinsippskissen viser. Vår plassering av den
planlagte bebyggelsen er gjort for å sikre optimale sol-/skyggeforhold for naboene nord for planområdet
4.6

MINDRE HØRING ETTER OMARBEIDET PLANFORLAG

I forbindelse med siste omarbeidet forslag ble det gjennomført en mindre høring av forslaget i februar 2017.
Det kom inn seks merknader fra naboer/grunneiere og tre uttalelser fra ulike offentlige instanser, ingen
merknader fra offentlige. Naboer og grunneiere kom med samme argumenter som til tidligere planforslag som
gjelder usikkerhet om omlegging av veien har den standarden som er ønskelig, om løsninger for plassering av
bygg får konsekvenser for solforholdene på stedet, om målestokk i illustrasjoner er riktige, og om støyrapport
er korrekt. Offentlige instanser hadde ingen kommentarer til planforslaget. Fullstendig oversikt over
merknader og uttalelser ligges ved i eget skjema.

5

GJELDENDE PLANSTATUS

5.1

FYLKES(DEL)PLAN
•
•
•
•
•
•

Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008
Fylkesdelplan for energi, 2001-2012
Fylkesdelplan for kulturminne, 1999-2010
Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2008-2012
Fylkesdelplan: Deltaking for alle – universell utforming, 2006-2009
Klimaplan for Hordaland 2010-2020
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5.2

KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN

Planområdet er i ny kommunedelplan for Bergen satt av til bygg og anlegg.

Planområdet

3 – Utsnitt av plankart for kommuneplanen arealdel for Bergen.(bergenskart.no)

Planområdet

Gul
støysone

4 – Utsnitt av hensynssoner fra kommuneplan.
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Buffersone
historisk
veifar
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I kommunedelplan for Åsane er området avsatt til boligformål.

Planområdet
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5 – Utsnitt av kommunedelplan for Åsane. (bergenskart.no)
5.3

REGULERINGSPLANER

Planområdet er ikke regulert. Tilgrensende til planen er nylig vedtatt boligplan med plan-id 9935000, som også
omfatter den kommunale veien Heiane. Deler av planen overlappes av dette planforslaget for å sikre
tilkomstvei og utbedring av denne til eksisterende og nye boliger.
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Reguleringsplan for
Heiane boligområde.
Plan-ID 9935000

Reguleringsplan for
Nyborg næringspark.
Plan-ID 17450000
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Reguleringsplan for
Nordre innfartsåre.
Plan-ID 5050000

Dette planforslaget
Reguleringsplan for
Åsamyrane. Plantasjen.
Plan-ID 15660101

Reguleringsplan for
Midtbygda industriområde.
Plan-ID 3580000

Reguleringsplan for
Heiane boligområde.
Plan-ID 9935000

6 – Tilstøtende reguleringsplaner til planområdet. (bergenskart.no)
5.4

EVENTUELLE TEMAPLANER
•
•
•
•
•
•

5.5
•
•
•

Skolebruksplan for Bergen 2007-2016
Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2010-2013
Tilgjengelighetsmeldingen (2005)
Sykkelstrategi, Bergen 2010-2019
Prinsipper for fortetting (2006).
Arkitektur- og byformingspolitikk, Bergen kommune, 2. mai 2011
RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER

RPR for samordna areal og transportplanlegging
RPR for barn og unges oppvekstmiljø
RPR for universell utforming

De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske,
sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unges
behov.
De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem
BERGEN KOMMUNE
Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 m.fl. Heiane.
Plannr: 62920000

skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.
De rikspolitiske retningslinjer for universell utforming har som mål at alle mennesker i hele landet skal ha like
muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en
inkluderende planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn
mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. Tilgjengelighet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne skal derfor i størst mulig grad løses gjennom ordinære, generelle tiltak som en naturlig
del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service.

6
6.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
BELIGGENHET

Planområdet ligger i et mindre boligområde mellom Åsamyrane og Åsaneveien i Bydel Åsane.

Planområdet

7 – Oversiktskart for lokaliseringen av planområdet. (norgeskart.no)

BERGEN KOMMUNE
Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 m.fl. Heiane.
Plannr: 62920000

Side | 10

6.2

AVGRENSING

Planområdet følger eiendomsgrensene for eiendommene 191/19 og /21 i øst og sør. Plangrensen i nord og vest
omfatter adkomstveien og følger eiendomsgrenser til tilstøtende eiendommer.
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8 - plangrensen
6.3

TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS

Området ligger i et etablert boligområde hovedsakelig bestående av eneboliger.
6.4

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Eksisterende bebyggelse i planområdet er en enebolig og en tomannsbolig med frittliggende garasjer.
Eneboligen i Heiane 27 har BRA på 136m² og er tatt i bruk i 1947. Tomannsboligen i Heiane 25 har BRA på
189m² og er fra 1954. Omkringliggende boliger er hovedsakelig bygget på 50-tallet, men seneste er oppført i
1986. For ytterliggere informasjon om eksisterende bebyggelse vises det til vedlagte
kulturminnedokumentasjon.
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Planområdet
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9 – Skråfoto av planområdet og omgivelser. (Blom ASA)

Planområdet

10 – Skråfoto av planområdet og omgivelser. (Blom ASA)
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6.5

TOPOGRAFI/ LANDSKAPSTREKK

Planområdet ligger på relativt flatt terreng.
6.6

SOLFORHOLD

Planområdet ligger på en flate og har gode solforhold.
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6.7

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Det er ikke registrert verdifull vegetasjon, dyreliv eller andre naturforhold som vil påvirkes av tiltak i
planområdet. Det er registrert et rasteområde for andefugler 300-400 meter fra området, samt yngleområder
for fugl ca. 500m fra planområdet. Det viktige bekkedraget er endret ved utbyggingen av IKEA.

Yngleområde
for andefugler

Yngleområde
for sivsanger

Planområdet
Viktig
bekkedrag

Rasteområde
for andefugler

11 – Naturinteresser i planområdet. (dirnat.no)
Planområdet er NGUs database for løsmasser lokalisert i et område med bart fjell eller tynt dekke. Deler av
området er kategorisert som torv og myr.

BERGEN KOMMUNE
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Bart fjell, stedvis
tynt dekke

Torv og myr
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Torv og myr
Tynn morene

12 – Løsmassekart. (ngu.no)
6.8

GRØNNE INTERESSER

Det er ikke registrert spor etter barns lek, eller funnet andre grønne interesser i planområdet.
6.9

KULTURMINNEVERDIER

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet, men en avstikker fra den historiske
postveien til Trondheim gjennom planområdet, og er registrert som et kulturminne. Det er imidlertid ikke
synlige spor etter denne avstikkeren i dag. Nærmeste registrerte lokalitet utenom postveien er Åsane gamle
kirkested ca. 800 meter fra planområdet. Bolighusene på eiendommene er fra etterkrigstiden, og er grundig
dokumentert i vedlagte kulturminnedokumentasjon.
6.10

VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Planområdet har tilkomst via privat veg fra den kommunale veien Heiane. Like nord for planområdet går
motorveien Åsaneveien, og litt lenger sør går Åsamyrane som er fylkesvei. Åsaneveien har fartsgrense 80 km/t
og en ÅDT på 26700 (2012). Åsamyrane har fartsgrense 50 km/t og en ÅDT på 11000 (2012). Heiane har
fartsgrense 30 km/t og ingen tilgjengelige tall for ÅDT.
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Planområdet
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Europaveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
13 – Kart som viser veg og trafikkforhold. (bergenkart.no)
6.11

STØY

Området ligger i gul støysone.

Planområdet

14 – Støyvarselkart basert på trafikkprognoser for 2025. (Statens vegvesen)
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6.12

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING

Planområdet ligger 300-400m fra nærmeste bussholdeplass i Åsamyrane. Per 2012/2013 trafikkeres
bussholdeplassene av linjene 34, 91, 37, 36, 301. Linje 36 går mellom Bergen sentrum og Klauvaneset. De
andre linjene går til Åsane terminal som har videre forbindelse til Bergen og andre linjer. Det er svært god
kollektivdekning på strekningen med opptil 10 avganger i timen.
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15 – Kart som viser bussholdeplasser ved planområdet. (finn.no)
6.13

VANN OG AVLØP

Eiendommene er tilknyttet kommunalt vann og avløpsanlegg. I området er det en blanding av offentlige og
private vann- og avløpsanlegg. I veien Heiane ligger Ø150mm vannledning i duktilt støpejern, Ø150mm
spillvannsledning i betong, og Ø200mm overvannsledning i betong. Slukkevann er tilgjengelig i Heiane ved kum
med brannventil. Gjennom planområdet går to private spill- og overvannstunneler som kopler seg på det
kommunale nettet i veien Heiane.
6.14

ENERGI

Planområdet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Fjernvarmeanlegg i Åsane planlegges ferdigstilt og
satt i drift i løpet av 2015.
6.15

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Kyrkjekrinsen skole og Åsane VGS ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. Kyrkjekrinsen skole er barne- og
ungdomsskole, og planområdet har trygg skolevei utenom bilveier til denne gjennom friområde. Nærmeste
barnehage til planområdet er den kommunale Liakroken barnehage som ligger ca. 1,5 km fra planområdet.
Åsane har en rekke private servicetilbud som ligger i nærheten til planområdet. Åsane Senter, IKEA og flere
andre store og små butikker er å finne innenfor en radius av 2 km.
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Planområdet
Side | 17

Kyrkjekrinsen
skole (1. - 10. kl.)

Åsane VGS

16 – Skole- og barnehagetilbud i nærheten av planområdet. (finn.no)
6.16

RISIKO OG SÅRBARHET

Planområdet ligger i et område som er utsatt for vegtrafikkstøy fra Åsaneveien. Det er ellers ikke avdekket
forhold knyttet til risiko og sårbarhet i planarbeidet.
6.17

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER

Ingen kjente.

7

UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning i henhold til forskriften.
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8

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

8.1

INNLEDNING

Planarbeidet ble startet opp ved årsskiftet 2012/2013 og har pågått sammenhengende siden dette. Arbeidet
har resultert i et planforslag som planlegger, arkitekt og tiltakshaver mener er et godt prosjekt og som
samsvarer med overordnete mål og krav. Prosessen har involvert naboer med et eget informasjonsmøte i mai
2013 hvor prosjektet ble presentert og diskutert med de fremmøtte. I tillegg har planlegger deltatt på et
nabomøte som ble holdt like etter varslingen.
Planforslaget regulerer to store boligtomter for etablering av 12 nye boliger fordelt på tomannsboliger og
leiligheter. Boligene er på to etasjer og er formgitt for tilpassing til eksisterende boliger og miljø. All parkering
er lagt under bakken, og utearealer er forbeholdt lek og opphold.
For å forbedre tilkomst til planområdet er det inngått en intensjonsavtale med naboeiendommen 191/31 som
innebærer en arealoverføring mellom 191/1 og nevnte eiendom. Dvs. at sørligste del av hagen til 191/31
reguleres til ny tilkomstvei, mot at eksisterende tilkomstvei reguleres til boligformål i BFS2.
Det er også inngått kjøpsavtale med eier av nåværende private vei.
8.2

REGULERINGSFORMÅL

Nivå 2
Bebyggelse og anlegg

Areal (daa)

BBB

0,797

BFS1

1,02

BFS2

0,091

f_BKT

0,12

f_BUT

0,811

Sum areal denne kategori:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2,84
Areal (daa)

o_SF

0,052

o_SF

0,063

o_SF

0,07

f_SKF

0,014

o_SKV

0,481

f_SV1

0,243

f_SV2

0,014

f_SV3

0,099

o_SVG1

0,023

o_SVG2

0,026

o_SVG3

0,029

f_SVG4

0,018

f_SVG5

0,019

Sum areal denne kategori:

1,152

Grønnstruktur

Areal (daa)

o_GT

0,126

Sum areal denne kategori:

0,126

Totalt alle kategorier:

4,117

Nivå 1
Garasjeanlegg f_BG
Totalt alle kategorier:

0,684
0,684
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17 – Forslag til reguleringsplankart.
8.3

BYGGEFORMÅL

Byggeformål
Reguleringsformål
Areal
Byggehøyde
BRA
Parkeringsplasser

Boligbebyggelse – frittliggende (BFS1)
1020 m²
2 etasjer, k+110,0 og k+107,0
BRA=50 %
1,4 plasser per 100m² BRA bolig

Byggeformål
Reguleringsformål
Areal
Byggehøyde
BRA
Parkeringsplasser

Boligblokk (BBB)
797 m²
2 etasjer k+109,0
BRA=80 %
1,4 plasser per 100m² BRA bolig
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Byggeformål
Reguleringsformål
Areal
Byggehøyde
BRA
Parkeringsplasser

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (f_BG)
684 m²
Én etasje
BRA=82 %
1,4 plasser per 100m² BRA bolig
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18 – Grunnlag for utregning av %BRA
Planforslaget legger opp til en utbygging som kombinerer tomannsboliger og leiligheter fordelt på tre bygninger
med en samlet BRA på 58 %. Grunnlaget for denne BRA totalt er arealet markert med stiplet rød linje i figuren
over – dette utgjør 2962 m² og må ses som det samlede grunnlaget for %BRA. Maksimal BRA blir 1713 m². I
sørøst foreslås det 8 leiligheter over to etasjer. I nord foreslås det 4 boliger fordelt på to bygg med to boliger i
hvert bygg.
Tabell for utregning av total BRA
m2 AREAL

m2 BRA

%BRA

BBB

797

80

637

BFS1

1020

50

510

f_BG

684

82

561
1708
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BFS1 er areal for tomannsboliger. Det foreslås to bygg med totalt 4 boliger, over to etasjer, der maksimal
høyde er satt til k+110,0 for den nordlige bygget og k+107,0 for det sørlige bygget
Eksisterende bolig i Heiane 25 har en høyde på ca. 10 m og mønehøyden ligger på k +112,24. Dette er noe
høyere enn maksimal byggehøyde for nye bygg på tomten. Eksisterende bolig i Heiane 27 har en høyde på ca.
7,5 m og mønehøyde på k +109,7. Dette er tilsvarende planlagte tomannsbolig på k +110,0. Nye byggegrenser
er satt 4 m fra vei og fra nabogrenser.
Bygningsformene og volumene i planforslaget er valgt for å være tilpasset nabolaget, men med boligtyper
tilpasset dagens bruk og etterspørsel. Boligene i planforslaget har to etasjer, men er planlagt med forskjøvet
planeringshøyde og med noen hevede takvolumer for å skape variasjon og brytninger i formene. Dette er sikret
i planbestemmelsene. Byggehøydene på planlagte bygg er ca. 7 m.

19 – Perspektiv av ny situasjon sett mot nordøst, Forum Arkitekter.
8.4

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL

Planforslaget legger opp til felles uteoppholdsareal, f_BUT, midt i planområdet. Dette arealet utgjør 811 m².
Kravene i kommuneplanen i forhold til felles uteoppholdsareal er 30 m² per enhet i blokkbebyggelse og 50 m²
per enhet for annen type bebyggelse. Dette gir krav til minimum (8x30= 240 m2 + 4x50= 200 m2) 440 m2. Man
har således i planforslaget rikelig med felles uteoppholdsareal. Tilgrensende planområdet i øst er videre ca. 12
daa avsatt til friområder i kommunedelplanen og i kommuneplanen. Regulert felles uteoppholdsareal har ved
vårjevndøgn kl.15.00 sol på hele arealet og er således godt innenfor kravene. Se ill. 20.

20 – Illustrasjon av solforhold på leke- og uteoppholdsareal vårjevndøgn kl. 15.00.
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Det er satt krav til opparbeidelse av lekeplass innenfor areal regulert til uteoppholdsareal, f_BUT. Dette skal
ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Uteoppholdsarealet kan opparbeides med benker og annet for opphold
for fellesskapet. Etter at gangvei er regulert inn i plankartet er det fortsatt tilstrekkelig privat uteoppholdareal
innenfor planområdet.
Leke- og
uteoppholdsareal

Planområdet

Side | 22

Avsatt fri- og
grøntområde,
ca. 12 daa

Kyrkjekrinsen
skole

21 - Skisse som viser sammenheng i grøntområder
Privat uteoppholdsareal er i gjeldende kommuneplan 150 m² per boenhet i tomannsboliger og 7 m2 per boenhet
for andre bygg med 4 eller flere boenheter.
8.5

PARKERING/GARASJER

Planforslaget legger opp til at all parkering legges til parkeringsanlegg under bakken i BBB. Overflateparkering
blir ikke tillatt i boligområdet avsatt til frittliggende småhusbebyggelse.
Området ligger i P4 hvor parkeringsnormen tilsier 1,4 plasser per 100m² BRA bolig. Det legges opp til maks
510 m² for BFS1, og ca. 637 m² for BBB. Dette gir 1147 m² - ganget med 1,4 tilsier det at det må etableres 16
parkeringsplasser.
8.6

TRAFIKKAREAL

Det er inngått intensjonsavtaler om kjøp og overføring av eiendommer i planområdet. Dette muliggjør flytting
av eksisterende atkomstvei slik at den tilfredsstiller krav til stigning og kryssutforming. Eksisterende vegarealer
reguleres til boligformål og kommunalteknisk anlegg – og arealet til bnr. 31 som reguleres til atkomstveg,
erstattes med eksisterende vegareal regulert til boligformål. Veien reguleres til 3,5 m bredde og med 1 m
annet vegareal til grøfter, skjæringer og murer. I kurver kan dette gjøres overkjørbart for å sikre god
fremkommelighet for lastbil. Vegen er dimensjonert med god margin innenfor krav og anbefalinger i håndbok
N100.
For å ivareta god og sikker tilkomst til friområde i øst, er det sikret i bestemmelsene at det skal legges til rette
for en gangvei gjennom planområdet.
For den kommunale vegen Heiane er det knyttet rekkefølgekrav til etablering av fortau før boligene kan tas i
bruk. Dette er regulert i tilstøtende plan og er ferdigstilt.
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8.7

STØYTILTAK

Det er utarbeidet 4 støyrapporter av konsulentfirmaet Sweco for tiltakene i reguleringsplanen, alle med samme
konklusjon, se merknadsskjema. I 2017 er det utarbeidet en tilleggsrapport om lydrefleksjoner datert 7.04.17.
Rapportene konkluderer med at alle utendørs arealer på bakkeplan vil få tilfredsstillende støyforhold.
Rapporten fra 7.04.17 konkluderer i oppsummering på side 1 med: Beregninger av vegtrafikkstøy for
eksisterende og ny situasjon viser at en kan få en marginal økning av støy for naboeiendommenes øverste
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etasje. Det beregners ingen tilsvarende endring i støynivå for første etasje. Naboeiendommene får ikke
støynivå over Lden = 55 dB som følge av ny bebyggelse på nabotomten og vil ha tilfredsstillende støynivå
og «stille side» på husfasade som vender bort fra støykilden (veg) [vår utheving]. En endring i støynivå på 1
dB kan karakteriseres som «knapt merkbar».
For innendørs areal vil normale bygningskonstruksjoner klare minstekravet til innendørs lydnivå, og alle
yttersider i begge etasjer tilfredsstiller støykrav til uteområder.
Tilleggsrapporten har tatt for seg og vist støynivå for eksisterende situasjon og planlagt situasjon. Illustrasjoner
under er hentet fra side 4 og 5 i rapporten og viser til venstre støynivå for 1.etasje og for 2. etasje i
illustrasjonen til høyre. Røde kryss viser bygg som er planlagt revet.

22 – støyberegninger for prosjektet, Sweco rapport – Notat – RIAKU02 datert 7.04.17.
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8.8

AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON

Det er regulert areal for avfallshåndtering ved kryss med Heiane. Dette er lett tilgjengelig for
renovasjonskjøretøy som slipper å kjøre inn i boligområdet, samtidig som det er lett tilgjengelig for beboerne i
området. Dette vil være til forbedring for også for øvrige beboere som i dag setter bossdunker i avkjørselen til
Heiane 8 der også postkassestativet ligger i dag.
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Areal for bossdunker og post
i dag.

Areal for bossdunker og post
avsatt i planforslag.

23 – Utsnitt med areal for renovasjon og post

24 – Bildet viser området som brukes til bossdunker og postkasser i dag.
8.9
RISIKO OG SÅRBARHET
Det er ikke avdekket andre særlige forhold knyttet til risiko og sårbarhet.
8.10 ANNET
Det er ikke funnet andre forhold å beskrive som ikke allerede er omtalt.
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9
9.1

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Samlet BRA for planområdet er under 60 %, og dette er i tråd med kommuneplanen og godt innenfor BRA på
tilsvarende boligområder godkjent de siste årene i Bergen kommune. Planforslaget ivaretar ellers alle krav til
uteoppholdareal og ligger sentralt til i Åsane med godt kollektivtilbud i nærområdet. Planområde er også i
forslag til ny KPA definert som særlig ønsket fortetnings område noe planlagt bybanetraséen til Åsane
underbygger. Traseen vil trolig komme med stopp innenfor en radius av 300m fra planområdet.
I kommuneplan for Bergen (KPA 2010) er det lagt inn en hensynssone for bevaring av kulturmiljø med en 10
bred buffersone rundt en sidevei til den historiske postveien. Dette er en trasé som ikke lenger er synlig, og
som i dag går gjennom hager og hus. Planforslaget har ivaretatt muligheten for å følge traseen gjennom
planområdet med en turvei. Buffersonen på 10m er ikke lagt inn da det hverken finnes spor etter det gamle
veifaret eller lar seg gjøre å ha en 10m bred sikringssone pga. eksisterende boliger, fotballbane og andre
hindringer langs traseen.

10m buffer for
veifar i KPA 2010

25 – Planforslag med buffersone for historisk veifar fra KPA 2010.
9.2

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER

Planforslaget innebærer en mindre endring i reguleringsplan for Heiane (Plan-ID 9935000) ved atkomstvegen til
planområdet.
9.3

ESTETIKK

Boligene som det legges opp til i planforslaget har dimensjoner og volumer som er tilpasset eksisterende
boliger i området. Det er illustrert av arkitekt hvordan dette kan løses ved hjelp av varierende byggehøyder.
Det er satt begrensninger i byggehøyder og BRA som sikrer volumer som harmonerer med omgivelsene. Det er
ikke satt særskilte krav til estetiske elementer som fargevalg, takkonstruksjon o.l.
Rådet for byforming og arkitektur behandlet saken i møtet 210115 sak 7-15 og fattet følgende vedtak:
«Planområdet inngår et homogent eneboligområde, og det må derfor det utvises ekstra forsiktighet ved
fortetting av et slikt område, og planforslaget må forholde seg til den vedtatte utnyttelsesgrad i
kommuneplanen. Som fagetaten påpeker bryter plasseringen av lekeplassen med prinsippet om at fortetting
skal tilføre kvaliteter i nærområdet, og det må derfor tas hensyn til lekeplassen ved at denne omplasseres.
RBA vil kommentere at de illustrerte volumene slik de er presentert i planforslaget er svært vellykkede når det
gjelder oppdeling, homogen materialbruk og artikulering med inntrukne volumer. Disse kan med fordel gjøres
retningsgivende for planen.»
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9.4

KONSEKVENSER FOR NABOER

Utbyggingen vil innebære noe økning i trafikkmengden i atkomsten til området. De 12 enhetene vil sammen
med eksisterende fire boliger gi en beregnet ÅDT på 64 fra dagens beregnede ÅDT på 24. Imidlertid legges all
parkering til nye boliger i parkeringsanlegg med avkjørsel helt sør i planområdet. Dermed er det kun fire
eksisterende boliger som vil bruke vegen mellom nye boliger og videre. Se illustrasjon figur 26.
Sol- og skyggekartene vedlagt viser at rammene i reguleringsplanen ikke gir betydelig tap av sol på tilgrensende
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eiendommer, og at terrasser og uteoppholdsareal ikke rammes/får redusert sol som følge av fortettingen.
9.5

TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD

Det nye etablerte fortauet langs vegen Heiane har gitt en betydelig forverring av atkomstveien til planområdet.
Bakken er blitt brattere og med et forhøyet fortau for å i det hele tatt å kunne løse situasjonen (se bilde
under).

Reguleringsplanen har imidlertid løst dette gjennom avtaler med naboer om overtagelse av eiendom. Dermed
får man en ny veiføring som tilfredsstiller krav til stigning og kryssløsning. Vegen reguleres med bredde på 3,5
m, noe som tilfredsstiller Statens vegvesens håndbok N100 sine krav til denne standarden. Stigningen på denne
veien vi bli 1:10. Krysset ved den kommunale vegen og inn i planområdet er regulert med radier på 6 m. Dette
er en løsning som avviker fra normalkravet om 9 m for ÅDT > 50. Planlegger har vurdert regulerte radier som
bedre enn å følge normalkravene. Argumenter for dette er:
a. Regulert løsning vil redusere avstand mellom fortauet nord og sør for krysset.
b. Normalkravene for hjørneavrunding 9 m gjelder for ÅDT < 50 på avkjørsel og > 2000 i primærvei.
Heiane har en beregnes ÅDT på 400 og avkjørsel på 64. Denne ÅDT-en ligger nærmere kravet som
gjelder for 4 m eller makskravet 9 m kan brukes på. I tillegg er farten lav i vegen Heiane.
c. Foreslåtte veiløsning er diskutert og avklart med trafikketaten som heller ikke har kommentarer til
planforslaget.
d. Svært få målpunkt mot nord tilsier at majoriteten av svingbevegelsene er mot sør. Radius 6 m mot
nord vil på en bedre måte dempe farten i krysset og gi tilfredsstillende svingmuligheter for
personbiler.
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26 – Trafikal analyse av ny situasjon med utbygging og ÅDT i planområdet.
9.6

KULTURMINNER

Innenfor planområdet er det ingen synlige kulturminner, men en avstikker til den historiske postveien er
registrert som kulturminne i KPA gjennom planområdet. Det er i dag ingen spor etter dette veifaret, og deler
av det har vært bebygget siden 50-tallet.
9.7

FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET

Planforslaget grenser direkte til friområde i øst. Det er registrert at skolebarn ved Kyrkjekrinsen skole bruker
deler av planområdet som snarvei til og fra skolen via friområdet. Tilgangen til friområdet vil sikres i
planforslaget gjennom plankart og bestemmelsene ved at det skal legges til rette for en turvei gjennom
planområdet. Denne vil da erstatte tråkket som barna bruker i dag. I tillegg er det opparbeidet fortau langs
Heiane, slik at den offentlige veien sikres bedre for myke trafikanter. Turveien er i planforslaget lagt nær opp
til der skolebarn går i dag.
Grønn etats uttalte i høringen:
«I Grønn etats uttalelse til planoppstart datert 06.02.13 mente vi det var viktig å tilrettelegge for en
sammenheng fra området avsatt til grønnstruktur i sørøst, langs vestre plangrense og til vegen Heiane i vest.
Dette er hensyntatt i foreliggende planforslag hvor det er foreslått regulert inn en gangvei (f_SGG) mellom
grøntområdet og vegen Heiane. Grønn etat mener dette er positivt, og gangvegen vil kunne bidra til å gjøre
grøntområdet lettere tilgjengelig som frilufts- og rekreasjonsareal.» Gangveien er nå regulert til turvei og lagt
om som offentlig turvei.
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9.8

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Planforslaget gir 9 flere boliger når de tre eksisterende enhetene i bolighusene trekkes fra. Gjennomsnittlig bor
det 2 personer i 3-roms boliger i Bergen, og legger man dette til grunn vil det teoretisk bli 20 flere bosatte i
planområdet enn i dag. Som tabellen under viser vil dette generere et behov for én ny barnehageplass, to nye
skoleplasser på barneskole og én på ungdomsskole. Barnehageområdet som planområdet ligger i hadde per
15.10.2010 1067 barnehageplasser og en dekningsgrad på 116 % (Plan for barnehageutbygging 2012-2024).
Behovet for én ny plass vurderes som dekket i området. Kyrkjekrinsen skole har i dag nært nådd grensen for
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kapasitet, men i skolebruksplanen er det sagt at skolen trolig vil klare å ta imot elever frem til 2015. Deretter
foreslås barneskoleelevene flyttet til nærliggende barneskoler med kapasitet – f.eks. har Li skole bare 204
elever og kapasitet til 400. De tre barne- og ungdomsskoleplassene som planforslaget gir behov for vil ikke
kunne sies å være av en dimensjon som utløser andre behov enn de som er kartlagt i Skolebruksplanen 20102024.

27 – Tabell for teoretisk befolkningssammensetning.
Det er ikke funnet at planforslaget har konsekvenser for andre private eller offentlige servicetilbud.
9.9

RISIKO OG SÅRBARHET/ROS-ANALYSE

Planforslaget vil medføre noe behov for uttak av masser ved etablering av garasjeanlegg og veianlegg.
Påvirkningen for avrenningssituasjonen er nærmere omtalt i VA-rammeplanen. Det er ikke funnet at
planforslaget vil gi endringer i lokalklimatiske forhold eller forurensningssituasjon. Det er ikke behov for tiltak i
forhold til kraftledninger eller lagring av farlig gods i planforslaget.
9.10

INFRASTRUKTUR (VEI/VANN/AVLØP, EL-ANLEGG ETC.)

Det er i dag et borehull fra Heiane 31 som går gjennom planområdet. Tiltakene vil ikke berøre dette da det
ligger dypere enn boligene planlegges.
9.11

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Ingen kjente konsekvenser.
9.12

JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Ingen kjente.
9.13

NATURMANGFOLD

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stanses, og arealbruken skal støtte opp om dette målet
(St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i Naturmangfoldsloven. I planarbeidet
er informasjonskilder som naturbase, artskart til artsdatabanken.no, nasjonal rødliste og lokale observasjoner
av naturmangfold benyttet. Det er foretatt utsjekk av disse basene sett i forhold til planområdet. Av ROS–
analysen fremkommer det at det ikke er avdekket konflikter mellom arealbruksendringene og utvalgte
naturtyper og prioriterte arter i forslaget. Det har i arbeidet heller ikke blitt avdekket arter eller naturtyper
som ikke er tilstrekkelig registrert. Endringene er også vurdert i forhold til naturmangfoldet generelt og
registrert kjent lokal kunnskap.
9.14

ROS-ANALYSE

Bakgrunn
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen
bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
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Metode
ROS-analysen av tiltaket med utgangspunkt i akseptkriterier for ROS-analyser i Bergen kommune vedtatt 2013.
Vurderingen er gjennomført av Ard arealplan as som en del av planarbeidet og er basert på Ard arealplan og
tiltakshaver sin samlede kunnskap om planområdet, samt tilgjengelige rapporter og innhentet informasjon fra
Bergen kommune.
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
KONSEKVENSER
Ubetydelig/
ufarlig

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

Betydelig/
kritisk
Betydelige
personskader

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

KONSEKVENSER

Ingen fravær

Ubetydelig skade

Økonomiske/
materielle verdier

< 500.000 kr
Teknisk infrastruktur
påvirkes i liten grad

Miljø (jord, vann og
luft)

Ubetydelige
miljøskader
Mindre utslipp, ikke
registrert i resipient

Sannsynlighet

K1
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1
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Mindre personskade
Sykemelding i noen
dager

1 - 10 personer
alvorlig skadd
Personer med
sykefravær i flere
uker

Alvorlig/
farlig
Alvorlig
personskade
10 - 20 personer
alvorlig skadde
1 - 10 personer
døde
Alvorlige skader

Mindre skader

Betydelige skader

500.000 – 10 mill. kr

10 – 100 mill. kr

Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i noen
timer

Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
døgn

Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
måneder. Andre
systemer rammes
midlertidig

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

Betydelig
miljøskade

Alvorlig miljøskade

Noe uønsket utslipp

Betydelig utslipp
med behov for tiltak

Restaureringstid < 1
år

Restaureringstid 1 –
3 år

K2

K3

100 – 500 mill. kr

Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid 3 –
10 år

K4

Svært
alvorlig/
katastrofalt
Svært alvorlig
personskade
> 20 personer alvorlig
skadde
> 10 personer døde

Svært alvorlige
skader
> 500 mill. kr
Teknisk infrastruktur
og avhengige
systemer settes
permanent ut av drift

Svært alvorlig
miljøskade
Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for tiltak
Restaureringstid > 10
år

K5
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Akseptkriterier
Hendelser i røde felt
Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det
utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.
ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføres for å redusere risikoen (ALARP = As Low As Reasonable
Practicable). Det vil være naturlig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurderingen av
ytterligere risikoreduserende tiltak.
I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter
skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
Naturbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/forhold
Nr

Liv og helse

Potensiell risiko for:
Ytre miljø
Materielle
verdier

Ekstremvær www.met.no
1
Sterk vind
2

Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind kan
forekomme, men er ikke vurdert som en risiko.
Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som
en risiko for planområdet.
Store snømengder er sjeldent et problem i området.

Store nedbørsmengder

3
Store snømengder
4
Annet
Flaumfare www.nve.no
5
Flom i elver / bekker
6
Flom i vassdrag/ innsjøer
7
Overvasshandtering
8
Springflod / stormflod
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.skrednett.no
11
Kvikkleireskred
12
Lausmasseskred
13
Is – og snøskred
14
Steinras, steinsprang
15
Historiske Hendelser
16
Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17
Setninger
18
Utglidinger
19
Radon

Merknad

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt.
Overvann skal håndteres lokalt ved hjelp av infiltrasjon og
fordrøyning.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet.

S2 x K2

20
Annet
Plante og dyreliv www.dirnat.no
21
Planter
22
Dyr
23
Fugler
24
Annet
Kulturområde www.kulturminnesok.no
25
Fornminne
26
Kulturminne
Virksomhetsbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/forhold
Potensiell risiko for:
Nr
Menneske
Miljø
Økonomi
Brann/eksplosjon
27
Brannfare
28
Eksplosjonsfare
29
Annet
Energitransport
30
Høgspent
31
Lågspent
32
Gass
33
Annet
Forurenset vatn
34
Drikkevasskjelde
35
Sjø, badevatn, fiskevatn,
vassdrag og liknende.
36
Nedbørsfelt
37
Grunnvassnivå
38
Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
39
Kjemikalieutslepp
40
Annet
Forurenset - luft
41
Støv/partikler/røyk
42
Støy
S5 x K2
43
Lukt
44
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
45
Fri ferdsel langs sjø
46
Friluftsliv
47
Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Uønskede hendelser/forhold
Potensiell risiko for:
Nr
Menneske
Miljø
Økonomi
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
48
Trafikkulykker på
veg
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Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Kan forekomme, men det er ikke registrert for høye verdier nær
planområdet. Radon blir ikke sett på som et problem.

Ingen sårbare arter
Ingen sårbare arter
Ingen sårbare arter
Ingen sårbare arter

registrert
registrert
registrert
registrert

i naturbase
i naturbase
i naturbase
i naturbase

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Merknad

Ingen forhold som tilsier større risiko enn akseptabelt.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.

Ingen kjent risiko.
Området ligger i gul støysone og er utsatt for trafikkstøy
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko.

Merknad

Ingen kjent risiko.

49
Annet
Forurensning
50
Støv/partiklar
51
Støy
52
Lukt
53
Utslepp/kjemikalier
54
Annet
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegvesen.no
55
Veg
S4 x K2
S4 x K1
56
57
58

Ingen kjent
Ingen kjent
Ingen kjent
Ingen kjent

S4 x K2

Sjø
Luft
Annet

risiko.
risiko.
risiko.
risiko.

Planforslaget innebærer noe økning i trafikkmengde i Heiane. 12
flere boliger vil kunne generere en økning med 48 daglige bilturer.
Offentlig vei er regulert med fortau.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Risikomatriser – oppsummering

Sannsynlighet

Liv og helse

K1

En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

42

En hendelse per
20 – 200 år

S4

55

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

Miljø
(jord, vann og luft)

Sannsynlighet

K2

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1
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K4

K5

K3

K4

K5

19

K1

En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

K3

55

K2
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Økonomiske/ materielle
verdier

Sannsynlighet

En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

K1

K2

K3

K4

K5

S5
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En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

55

Oppsummering av ROS-analysen:
Risikoanalysen avdekker ingen forhold som må håndteres før utbygging. Det er knyttet en viss fare til
trafikkstøy og veg som må håndteres i planen.
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10 UTTALELSER OG MERKNADER
Nr

11.

Avsender
Offentlige instanser – statlig
Statens vegvesen
Politiet
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Kommunale etater
Bergen kommune, Samferdselsetaten
Bergen kommune, Bergen brannvesen
Bergen kommune, Grønn etat
Bergen kommune, Byantikvaren
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
BIR
Private
Geir Husdal

12.
13.

Frode Fjeldstad
John Hestenes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dato
14.01.2013
06.02.2013
20.02.2013
22.02.2013
14.01.2013
14.01.2013
06.02.2013
06.02.2013
14.01.2013
14.01.2013
09.01.2013,
25.01.2013
16.02.2013
19.02.2013

Sammendrag av og kommentarer til merknadene finnes i vedlagt merknadsskjema.

11 FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Planforslaget regulerer to store boligtomter for etablering av 12 nye boliger fordelt på tomannsboliger og
leiligheter. Boligene er på to etasjer og er formgitt for tilpassing til eksisterende boliger og miljø. All parkering
er lagt under bakken, og utearealer er forbeholdt lek og opphold. Det reguleres ny atkomstvei til nye og
eksisterende boliger som gir en betydelig forbedret atkomst til området.
Bebyggelsen som grenser til planområde består av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Nye etablerte prosjekter
i umiddelbar nærhet består hovedsakelig av lavblokker/leiligheter. Både Rådet for byutforming og arkitektur
(RBA) og Grønn etat roser planforslagets utforming og hensyntaking både til strøkskarakter og tilgjengelighet til
friareal. Planområdet som ligger i en blindvei henvender seg til nyetablerte barnefamilier som gjennom
utbygging får trygge og gode oppvekstsvilkår.
-

Planforslaget bidrar til vesentlig bedre og tryggere veiutløsning enn dagens situasjon godt innenfor
Håndbok N100 sine normer, både for eksisterende og nye boliger.
Planforslaget gir vesentlig forbedring og tryggere avfalls– og posthåndtering, både for eksisterende og
nye boliger.
Planforslaget bidrar til rehabilitering og oppgradering av strøket.
Planforslaget bidrar på en god og skånsom måte å ivareta intensjonene fra kommuneplanens arealdel
om fortetting.
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