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1 SAMMENDRAG 

Planområdet er på ca. 14,7 daa og ligger sentralt i Fana bydel, like vest for Nesttun sentrum, i et kombinert 
område hvor man finner både bolig og næring. Innenfor planområdet finnes i dag eksisterende 
kontorbebyggelse og en barnehage. 
 
Hoveddelen av planområdet er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og regulert til 
industriareal i gjeldende reguleringsplan. Snarveien ned mot fylkesveien er regulert til bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanen, og til felles kjørevei i reguleringsplan. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge 
for kontorbebyggelse. Reguleringsplanen skal legge til rette for at det kan føres opp et nytt bygg med kontor 
og parkering, og at det kan bygges på eksisterende kontorbygg med to etasjer. De to byggene skal kunne 
kobles sammen med en gangbro. I tillegg skal det tilrettelegges for infrastruktur og parkering. For å skjerme 
tilgrensende boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, anlegges det et grøntbelte mot sørvest. Bygget deles i 
tillegg opp i tre fløyer mot boligbebyggelsen, for å gjøre den mindre massiv. Mellom fløyene anlegges det 
uteoppholdsrom. Det skal være én avkjørsel til området. Snarvei mellom kontorarealet og fylkesveien skal gi 
bedre forhold til gående og syklende. 

2 NØKKELOPPLYSNINGER 

Bydel Fana 

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Midtun 

Gårdsnr./bruksnr. 43/315, m.fl. 

Gjeldende planstatus (regulerings-
/kommune(del)pl.) 

Næringsbebyggelse og bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanen. 
Industri-, grøntareal og felles kjørevei i 
reguleringsplan. 

  

Forslagstiller Zurhaar & Rubb as 
Postboks 131 Nesttun 
5852 Bergen 

Grunneier (sentrale) Midtunhaugen 10 AS 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Ny plans hovedformål Kontor  

Planområdets størrelse i daa 14,68 daa 

Nytt kontorareal (BRA) 14210 m² (+ 7146 m² eksisterende) 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde o.l.) Støy 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 

Konsekvensutredningspliktig (j/n) n 

  

Kunngjøring oppstart, dato 12.03.2014 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte holdt (j/n) n 

3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 BAKGRUNN 

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as, på vegne av tiltakshaver Zurhaar & Rubb as. B+B arkitekter as 
har vært samarbeidende arkitekter. Zurhaar & Rubb as ønsker å legge til rette for kontorbebyggelse i 
planområdet. 

3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og 

infrastruktur. Det planlegges for én samlet avkjørsel til Midtunhaugen. For å skjerme tilgrensende 

boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, anlegges det et grøntbelte mellom de to formålene.  

 

I 2015 ble det varslet en utvidelse av planområdet. Intensjonen med utvidelsen var å legge til rette for en 

snarvei for gående og syklende mellom kontorbebyggelsen og fylkesveien. 
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4 PLANPROSESSEN 

4.1 VARSLING 

Planarbeidet ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, og på nettsiden til Ard arealplan den 10. 
mars, samt i Bergens tidende den 12. mars 2014. Merknadsfrist var 30. april 2014.  
 
I brev av 30.03.2015 ble det varselet om en utvidelse av planområdet. Merknadsfrist var 5.mai 2015. 
 

  
Figur 2 – Varslingsannonsen i Bergens Tidende til venstre, og utvidelsen av planområdet til høyre. 

Det ble ved oppstart av planarbeidet avklar at planen ikke krever behandling etter forskrift om 
konsekvensutredning. 

4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING 

Det kom inn 10 høringsuttalelser og merknader til varsling av oppstart av planarbeidet. 9 fra offentlige etater 

og instanser, og 1 private. Det kom inn ytterligere 3 merknader fra offentlige etater til varsling om utvidelse av 

planområdet. Totalt kom det inn 13 merknader. Hovedinnholdet kan oppsummeres som under. 

 

Offentlige høringsuttalelser: 

• Areal og transport, herunder trafikksikkerhet for myke trafikanter langs de kommunale veiene, 

opparbeidelse av kryss med fv. 185 i henhold til tekniske krav, trafikksikre avkjørsler, og vurdering av 

samlokalisering av parkering. 

• Barn og unge, unngå nedbygging av areal for lek og opphold. 

• Brannteknisk, utforming og planlegging som sikrer god sikkerhet. 

• Grønt, bevare bredest mulig vegetasjonsskjerm mot sørvest. 

• Vann og avløp, utarbeide VA-plan. 

• Kulturminner, må vurderes. 

• Nett, ta hensyn til eksisterende anlegg, og vurdering ny nettstasjon. 

• Snarvei må reguleres privat i tilstrekkelig standard. 

 

Merknadene er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 
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5 GJELDENDE PLANSTATUS 

5.1 FYLKES(DEL)PLANER/REGIONALE PLANER 

• Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008 

• Regional klimaplan 2014-2030 

• Fylkesdelplan for kulturminne, 1998-2010 

• Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012  

• Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025  

• Klimaplan for Hordaland 2014-2030 

• Regional transportplan for Hordaland 2013-2024 

• Regional næringsplan 2013-2017 
 

5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN 

Hoveddelen av området er i arealdelen for gjeldende kommuneplan for Bergen 2010-2021, satt av til 
næringsbebyggelse I/K/L 8.  
 
Utdrag fra punkt 22 Næringsbebyggelse (Industri, kontor og lagerområder), i bestemmelsene: 
 «Det er et overordnet mål å øke utnyttelsen av sentralt beliggende næringsområder ved de viktigste 
kollektivaksene. I disse områdene prioriteres næringer med høy tetthet av arbeidsplasser.» 
 
For parkering i område I/K/L 8 gjelder parkeringsbestemmelser P4. Disse bestemmelsene sier at det per 1000 
m² BRA kan være 5-15 parkeringsplasser for kontor, 5-8 for industri/verksted, og 3-6 for lager/engros.  
 
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone for gul støysone. Deler av snarveien som er regulert ned mot 
fylkesveien ligger innenfor rød støysone. 
 

 
Figur 3 – Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Planområdet er markert omtrentlig med sortstiplet linje. (Kilde: Bergen 
kommune) 
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5.3 REGULERINGSPLANER 

Hoveddelen av planområdet inngår i plan 30240000, «FANA. DEL AV GNR 43 MIDTUN OG GNR 8 SANDAL, 
INDUSTRIOMRÅDE», vedtatt 11.05.1967. Denne planen regulerer området til industriareal, med et grøntareal på 
ca. 30 meters bredde i sørvest. Det er også regulert byggegrenser mot veger og mot grøntareal. Bestemmelsene 
sier bl.a. at bebyggelsen kan føres opp med høyde opptil 3 etasjer. 
 

 
Figur 4 - Utsnitt av reguleringsplan 30240000. Omtrentlig omriss av planområdet i rødt. (Kilde: Bergen kommune) 

 
Traséen fra planområdet til fylkesveien, inngår i plan 5120300 «FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, TILFØRSELSVEI 
HOP-MIDTUN», vedtatt 29.01.1996. Arealet er regulert til felles veg på ca. 8 meters bredde. 
 

 
Figur 5- Utsnitt av reguleringsplan 5120300. Omtrentlig omriss av planområdet i rødt. (Kilde: Bergen kommune) 

 
 
En liten del av planområdet i vest, og arealet rundt traséen som er beskrevet over, inngår i plan 5730000 
«FANA. DEL AV GNR 43, MIDTUN», vedtatt 17.09.1984. 
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Figur 6- Utsnitt av reguleringsplan 5730000. Omtrentlig omriss av planområdet i rødt. (Kilde: Bergen kommune) 

I øst grenser planområdet i plan 30240005, «FANA. GNR 43 BNR 287, MIDTUNHAUGEN, MINDRE VESENTLIG 
REGULERINGSENDRING», vedtatt 18.09.2008.  
 

 
Figur 7 - Utsnitt av reguleringsplan 30240005. Omtrentlig omriss av planområdet i rødt. 

 
Planer i nærheten av området: 

Plan  Tittel Vedtak 

30240005 FANA. GNR 43 BNR 287, MIDTUNHAUGEN, MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING 18.09.2008 

5120300 FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, TILFØRSELSVEI HOP-MIDTUN 29.01.1996 
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18260000 FANA. MIDTUN, GNR 43 BNR 197 M.FL., MIDTUNBRÅTET BARNEHAGE 31.05.2010 

60710000 FANA. GNR 43 BNR 197, 313 M.FL., MIDTUN LEIR 25.10.2010 

30240000 FANA. DEL AV GNR 43 MIDTUN OG GNR 8 SANDAL. INDUSTRIOMRÅDE 11.05.1967 

5730000 FANA. DEL AV GNR 43. MIDTUN 17.09.1984 

5120300 FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE. TILFØRSELSVEI HOP-MIDTUN 29.01.1996 

 

 
Figur 8- Oversikt over planer i nærområdet. Varslet planområdet for denne planen vist med sortstiplet linje. 
 

5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER 

• Arkitektur- og byomformingspolitikk, Bergen kommune, 2. mai 2011 

• Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2010-2013 

• Gangveger til bybanen, Nesttun – Rådal 

• Verneverdige bygninger og bygningsmiljøer, KDP Landås 
 

5.5 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER (RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstmiljø 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming   
  

5730000 

60710000 

30240000 

30240005 

5730000 

5120300  

5120300  

30240000 

30240000 

18260000 
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6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

6.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger på Midtun i bydelen Fana i Bergen, øst for Nesttun sentrum. Området vil inkluderes i 
Midtunhaugen næringsområde, som har adkomst fra fv. 185 Hardangervegen. Planområdet ligger ved den 
kommunale vegen Midtunhaugen. Området ligger med bil, ca. 10 kilometer sør for Bergen sentrum. 
 

 
Figur 9 - Kartutsnitt over planområdet. (Kilde: finn.no) 

6.2 AVGRENSING 

Planområdet består i hovedsak av eiendommen gnr. 43, bnr. 315. I tillegg er vegareal i vest inkludert i 
planområdet (gnr. 43, bnr. 312 og 1088). Snarveien ned mot fylkesveien består i hovudsak av gnr. 43, bnr. 18. I 
tillegg er eiendommene langs snarveien berørt; gnr. 43, bnr. 26, 59, 60, 65, 285, og 286. 
 

6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS 

Tilstøtende areal i nordvest er næringsbebyggelse. På tilstøtende areal i nordøst, er det beplantning og 
kjørevei (Midtunhaugen). Tilstøtende areal i øst, består av parkering og kjøreveg, som nyttes av næringsbygget 
på naboeiendommen. Tilstøtende areal i sør og vest er boligeiendommer.  
 

 
Figur 10 - Skråfoto mot nord, med planområdet omtrentlig plassert. (Kilde: google.no/maps) 

Planområde
t 

Nesttun sentrum 
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6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Det er to eksisterende bygninger i planområdet. Et kontorbygg (ZR-gården) i nordøst, og en barnehage (Prismen 
barnehage) i sørvest.  
 
ZR-gården ligger i dag omtrent på k+66,50 og har høyeste mønelinje på k+82,75. Altså er bygget ca. 19,25 
meter. Ned mot naboeiendommen i øst (gnr. 43, bnr. 295, 1038), er det større høydeforskjell, da tilgrensende 
terreng til ZR-gården her ligger omtrent på k+55,0. Altså er høydeforskjeller her 27,75 meter. Bygget har 4 
etasjer.  
 
Barnehagen er registrert med statusår 1991 i Bergenskart. Bygget ligger på k+64,5 og har høyeste mønelinje på 
k+69,5. Altså er bygget ca. 5 meter. 
 
Det er i tillegg store arealer som brukes til parkering, og store arealer som består av vegetasjon.  
 
Området har tilkomst via to avkjørsler til Midtunhaugen.  
 

  
Figur 11 - Eksisterende bygg som skal bygges på (ZR-gården). (Kilde: zurhaarrubb.no) 

 
Figur 12 - Eksisterende bygg som blir brukt av Prismen barnehage. Bygget foreslås fjernet i planforslaget. Foto er tatt mot 
nord. (Foto: Rune Birkeland) 
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Figur 13 – På foto til venstre er barnehagen sett mot sørøst/mot Hardangervegen, og på foto til høyre er den sett mot 
nordvest/mot Midtunhaugen. (Foto: Rune Birkeland) 

  
Figur 14 - På foto til venstre er barnehagen sett mot vest, og på foto til høyre er den sett mot nordvest. (Foto: Rune 
Birkeland) 

 

6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 

Områdene som er bebygd med bygninger, veg og parkering, består av relativt flatt terreng. Det er tydelige spor 
etter terrenginngrep, ettersom området opprinnelig skråner naturlig mot sørøst. Områdene med vegetasjon, 
vest i planområdet, ligger på et høyere nivå. Naboeiendommen i sørøst ligger på et lavere nivå enn 
planområdet, og det er etablert en forstøtningsmur i eiendomsgrensen mellom de to eiendommene.  
 

6.6 SOLFORHOLD 

Området har gode solforhold, ettersom det ligger sørøstvendt og det har store, åpne flater. 
 

6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Sørvest i planområdet er det lauvskog, som er betegnet som uproduktiv. Vegetasjonen befinner seg i hovedsak 
på fjell. Berggrunnen består av gneis og skifer. 

 

6.8 GRØNNE INTERESSER 

Prismen barnehage holder til sør i området, delvis innkranset av skog. Barnehagen har rundt 40 barn og 8 
ansatte, fordelt på to avdelinger. Utearealene for barnehagen er i hovedsak øst og sør for bygningen, hvor 
terrenget er slakt skrånende. Nordøst for barnehagen er det parkering, og nord og vest for barnehagen er det 
bratt skogsterreng som er lite tilgjengelig. Fra barnehagens uteområdet er det over ti meter høydeforskjell til 
høyeste nivå på skogsareal. 
 
Skogen i planområdet er i hovedsak lite tilgjengelig for opphold, da grunnen i hovedsak består av bratt fjell. I 
nord og vest er skogsarealet delvis inngjerdet mot vei, og terrengforskjellen er 2-4 meter fra vei til høyeste 
nivå på skogsareal.  
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Figur 15 - Vestre del av planområdet, sett fra krysset ved Midtunhaugen 114 (kilde: google.no/maps). 

I skogen, mot boligbebyggelsen i vest, er det spor av barns lek i form av sti og trehytte. Dette ble dokumentert 
på befaring i februar 2014. En kan anta at også barnehagens uteoppholdsareal blir brukt i en viss grad utenom 
åpningstid, av barn i nærområdet. 
 

 
Figur 16 – Spor av barns lek i området (foto tatt i februar 2014). Midtunhaugen 45 (rød bebyggelse) og Midtunhaugen 
114 (hvit bebyggelse) i bakgrunnen. 

 

6.9 KULTURMINNEVERDIER  

Det er ingen bolighus innenfor planområdet, men det er to bolighus fra begynnelsen av 1900-tallet som grenser 
til planområdet. Hardangervegen 20A (gnr. 43, bnr. 65) er bygget ca. 1920, og er en enebolig med 
sokkelleilighet, i tre etasjer, med et bruksareal på 190 m². Boligen har to boenheter. Mønehøyden er på 
k+73,7m. Hardangervegen 24 (gnr. 43, bnr. 26) er bygget ca. 1900, og er en enebolig i fire etasjer med 
bruksareal på 261 m². Boligen har en boenhet. Mønehøyden er på k+67,4m. Disse to boligene grenser til 
sørenden av planområdet. 
 
Det er også to fabrikkbygninger i nærheten som er fra ca. 1920. Bygget på gnr. 43, bnr. 60 er et bygg i 3 
etasjer, som har et bruksareal på 542 m². Bygget grenser til sørenden av planområdet og ligger langs 
Hardangervegen. Bygget på gnr. 43, bnr. 71 er et bygg i 3 etasjer, som har et bruksareal på 552 m². Bygget 
ligger litt øst for planområdet, ved krysset Hardangervegen-Midtunheia. 
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Figur 17 - Hardangervegen 20A (blått hus) og Hardangervegen 24 (hvitt hus) (kilde: google.no/maps). 

 
Figur 18 – Til venstre: Gnr. 43, bnr. 60. Til høyre: Gnr. 43, bnr. 71 (kilde: google.no/maps). 

 
Ortofoto fra 1951 viser at det bare var et fåtalls bygninger i området. De fire som er nevnt over, og en bygning 
som ikke står i dag. I 1980 ser man at det er kommet litt mer industribebyggelse til i området, og noen små 
områder med bolighus. I 1997 er området i stor grad utbygd slik vi kjenner det i dag, med industribebyggelse og 
boligfelt med rekkehusbebyggelse. 
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Figur 19 - Ortofoto fra 1951 (kilde: Bergenskart). 

  
Figur 20 - Til venstre: 1980. Til høyre: 1997. (kilde: Bergenskart). 
 

6.10 VEI OG TRAFIKKFORHOLD 

Dagens to avkjørsler til Midtunhaugen, er nord og vest i planområdet. Avkjørselen i nord, leder til et 
kontorbygg og til barnehagen, og det er stort sett anlagt tversgående parkeringsplasser langs kjøreveg. 
Avkjørselen er noe uheldig, ettersom den er plassert i en sving. En del vegetasjon reduserer frisikt mot fortau i 
den ene retningen, og vinkelen på avkjørselen gjør det vanskelig å se trafikanter i den andre retningen. 
Avkjørselen i vest, leder til en parkeringsplass, som ikke har noen direkte gangkobling videre inn i 
planområdet. Fra denne parkeringsplassen, må man bruke fortauet langs Midtunhaugen og gå nordover, for å 
komme til neste avkjørsel og til adkomst inn til planområdet. Avkjørselen har noe dårlig frisikt til fortau på 
grunn av tett vegetasjon og smalt fortau. 
 
Midtunhaugen er en kommunal veg, som først går gjennom et næringsområde og siden leder til et boligområde 
med omtrent 200 boliger. Midtunhaugen er omtrent 6 meter bred, og har ensidig fortau på sørøstsiden av veien 
på ca. 2 meters bredde. Midtunhaugen går øst for planområdet ut i et T-kryss med Midtunheia. Midtunheia 

Hardangervegen 24 

Hardangervegen 20A 

Gnr. 43, bnr. 60 
 

Gnr. 43, bnr. 71 
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munner ut på fv. 185 Hardangervegen, i et T-kryss ca. 150 meter fra planområdet. Både Midthaugen, 
Midtunheia og fv. 185 Hardangervegen har fartsgrense 50 km/t. ÅDT på fv. 185 er ca. 5000 kjøretøy. 
Intern veg i planområdet er privat. 
 
Dersom man legger håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen til grunn, kan man regne seg frem til 
dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) på Midtunhaugen, som er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på et 
punkt. Ved å regne med 200 boliger finner man ut at ÅDT i boligdelen av Midtunhaugen er omtrent 700 
kjøretøy. I tillegg kommer trafikken som genereres av næringseiendommene. 

 
Normal  - 3,5 bilturer per bolig x 200 boliger = 700 bilturer per døgn  
Minimum - 2,5 bilturer per bolig x 200 boliger = 500 bilturer per døgn 
Maksimum - 5 bilturer per bolig x 200 boliger = 1000 bilturer per døgn 

 
Det er registrert 7 trafikkulykker i krysset fv. 185 Hardangervegen – Midtunheia. Med unntak av i 1 av ulykkene, 
var alle involverte bil eller MC. De fleste av disse ulykkene skjedde på 80-tallet. Etter denne tid er fylkesveg 
580 Hardangervegen bygget, og avlaster nå fylkesveg 185 Hardangervegen. Det er dermed ikke de samme 
trafikkforholdene i dag, som da ulykkene skjedde. Fv. 580 har i dag en ÅDT på rundt 16 000 turer i døgnet, 
mens fv. 185 har en ÅDT på rundt 5 000 turer i døgnet. 
 
På fv. 185 Hardangervegen, mellom de to bussholdeplassene og sør for kryss med Midtunheia, er det registrert 
3 ulykker hvor gående har blitt påkjørt når de har krysset kjørebanen. Disse ulykkene skjedde på 80- og 90-
tallet, og det er i dag signalregulert fotgjengerkryssing her. 
(Trafikkdata fra Statens vegvesen sitt vegkart.) 
 
Veistrekningen fv. 185 Hardangervegen – Midtunheia – Midtunhaugen har brede og oversiktlige kryss. 
Strekningen har i lang tid mangler fortau mellom avkjørselen til Midtunhaugen 6 (Friele) og kryss med 
fylkesveien, men nylig er plan 60710000 og plan 18260000 i området blitt opparbeidet med nye fortau og 
oppstramming av kryss. 
 
Reguleringsplanene 60710000 «Fana gnr 43 bnr 197, 313 m.fl., Midtun leir» og plan 18260000 «Fana Midtun, gnr 
43 bnr 197 m.fl., Midtunbråtet barnehage» som er vist under, er nylig blitt opparbeidet.  
 

 
Figur 21 - Utsnitt av plan 60710000. 
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Figur 22 - Utsnitt av plan 18260000. 

I Nesttun sentrum møtes flere tilrettelagt sykkelruter som går i ulike retninger. Blant annet går en rute går mot 
nord og Bergen sentrum, en rute mot sør og mot Os, og en rute mot sørvest og Fyllingsdalen. Fra Nesttun 
sentrum og forbi planområdet, er det anlagt fortau langs fylkesvei 185. 

 

 
Figur 23- Utsnitt fra sykkelkart for Bergen. (Kilde: Bergensprogrammet) 
 

6.11 STØY 

Planområdet er utsatt for vegtrafikkstøy, på et lite område i sør. Det er kun et minimalt område som er berørt 
av støy på 55-60 dB (gult område). 
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Fyllingsdalen 

Mot nord/ Bergen 
sentrum 

Mot Nattland 

Mot Sædalen 
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Figur 24 - Støysonekart med plangrense. (Kilde: miljostatus.no) 

6.12 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 

Planområdet ligger 200 – 350 meter fra bussholdeplasser i fv. 185 Hardangervegen (Midtun bro, buss i begge 
retninger). Det er litt over 1 kilometer å gå til to ulike bybanestopp, ett på Nesttun og ett i Skjoldskiftet. 
 

6.13 VANN OG AVLØP 

Vannet i området leveres fra Sødal vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i 
området er normalt maks 140 moh. Avløpet i området føres til Flesland kommunale avløpsrenseanlegg. 
 

6.14 ENERGI 

BKK nett har en nettstasjon i eksisterende bygg på eiendommen. Høyspenningsnettet i området, begynner å bli 
fullt belastet. 
 

6.15 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Prismen barnehage ligger i planområdet. Like nord for planområdet ligger Midtunbråtet musikkbarnehage og 
Midtun barnehage. Sør for planområdet ligger Gledesbarna familiebarnehage, Solknatten barnehage og Øvsttun 
barnehage. Vest for planområdet ligger Sesam åpen barnehage. 
 
Fana byområde hadde i 2011 en dekningsgrad på 97 %, mens behovet var 102 %. I hele Fana byområde var det 
forventet en økning i antatt førskolebarn med over 12 % fram mot år 2024. Dekningsgrad og barnehagebehov 
varierer stort mellom de ulike byområder. Dekningsgraden er høyest i barnehageområde 10 (Kringlebotn, 
Midtun, Nattland, Paradis), hvor planområdet ligger. Barnehageområde 10 hadde i 2011 en dekningsgrad på 112 
5 %, mens behovet var 116 %. I dette barnehageområdet er det forventet en svak økning i forventet 
barnehagetallsutvikling. (Informasjon fra Plan for barnehageutbygging 2012-2024, Bergen kommune.) 
 
Sørvest for planområdet ligger Midtun barneskole. Sør for planområdet ligger Slåtthaug ungdomsskole, og 
Slåtthaug videregående skole.  
 
Vest for planområdet ligger Nesttun eldresenter. 
 
Ca. 1 kilometer mot vest ligger Nesttun senter, og ca. 5 kilometer mot sørvest ligger Lagunen storsenter. 
 



 
 

Fana. Gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen 
Bergen kommune. 
Planid.: 1201_63730000 

Side | 19 

 
Figur 25 - Barnehager i området. (Kilde: bergenskart.no) 
 

6.16 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er ikke kjent at planområdet er utsatt for ras, skred, vind eller radon. Det går heller ikke kraftledninger i 
gjennom i eller i nærheten av planområdet. 
 
Planområdet ligger ca. 80 meter fra Nesttunelva, som går langs fv. 580 Hardangervegen. Elven ligger på rundt 
40-45 moh., og planområdet ligger på omtrent 60-80 moh. Elven er betegnet som et lokalt viktig bekkedrag, og 
er gyte- og oppvekstområde for ørret. Fossekall er funnet hekkende på tre lokaliteter langs elven. Elven er en 
del av Nesttunvassdraget, og et viktig rekreasjonsområde i et ellers tett bebygd område. Samtlige kulverter 
som krysser Midttunelva og Storelva har for lav kapasitet for en 200-årsflom. (Flomsonekart, delprosjekt 
Nesttun, NVE 2013.) 
 

 
Figur 26 - Kart som viser omfanget av vassdraget. Omtrentlig plassering av fagområdet i rød sirkel. (Kilde: www.nelv.no) 

Midtun 
barnehage  

Midtunbråtet 
musikkbarnehage  

Prismen 
barnehage  
 

Gledesbarna 
familiebarnehage  
 

Solknatten 
barnehage  
 

Øvsttun 
barnehage  
 

Sesam åpen 
barnehage  

Planområdet 
 



 
 

Fana. Gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen 
Bergen kommune. 
Planid.: 1201_63730000 

Side | 20 

 
Figur 27 - Kart fra rapporten «Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune». (Kilde: Bergen kommune) 
 

6.17 PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

Det er ikke kjent at det ligger klausuler eller bruksretter på planområdet. 
 

7 UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Ikke aktuelt. 
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8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

8.1 INNLEDNING 

Planområdet er regulert til industri- og grøntareal i gjeldende reguleringsplan, og avsatt i 
kommuneplanens arealdel til næringsbebyggelse. Det er et mål i kommuneplanen å øke 
utnyttelsen av næringsområder ved de viktigste kollektivaksene. Planforslaget vil sammenfalle 
med en utvikling av området til næringsformål, herunder kontor. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til kontorformål. Reguleringsplanen skal 
legge til rette for at det kan føres opp et nytt bygg med kontor og parkering, og at det kan bygges 
på eksisterende kontorbygg med to etasjer. De to bygningene skal bindes sammen med en 
gangbro. For å skjerme tilgrensende boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, beholdes en del av 
grøntbelte mellom de to formålene. Det skal være én avkjørsel i Midtunhaugen. Infrastruktur 
internt i planområdet gir tilkomst til parkering på bakkeplan og i parkeringskjeller. Det etableres 
en snarvei for myke trafikanter, mellom kontorarealet og fylkesveien. 
 
Planforslaget innebærer endring av gjeldende reguleringsplan, i hovedsak slik at byggehøyden kan økes.  
 
Etter 1.gangs behandling er det gjort endringer i planforslaget, blant annet i forhold til utformingen av 
kontorbygget innenfor BK1 og parkeringsdekningen. Hovedpunktene i endringene er beskrevet under. 

• Bebyggelsen innenfor BK1 er redusert med 2 etasjer/3,5 meter. Takoppbygget, er i tillegg redusert i 
utstrekningen mot sør. Total %-BRA for hele planområdet er redusert fra 241 % til 186 %. 

• Oppdelingen av bygget innenfor BK1 med tre fløyer mot sørvest/boligbebyggelsen med uterom 
imellom fløyene, er sikret i bestemmelsene. Det er i tillegg sikret at det opparbeides en gruset 
gangvei mellom boligbebyggelsen og kontorbebyggelsen. 

• Antall parkeringsplasser er redusert fra 256 til 150 plasser. Området ligger i sone P4 hvor en kan 
etablere 5-15 plasser per 1000 m² BRA kontor ifølge kommuneplanen. Den nye parkeringsdekningen i 
planforslaget tilsvarer 9 plasser per 1000 m² BRA kontor – kun 3 plasser mer per 1000 m² BRA kontor 
enn for sone P3. Samtidig anlegges det 50 sykkelparkeringsplasser mer enn hva kommuneplanen 
krever. 

 

 
Figur 28 - Utsnitt av plankart. 
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8.2 REGULERINGSFORMÅL  

Formål Areal 

Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1 184,3 m² 

BFS2 2,3 m² 

Industri B1 151,9 m² 

Kontor BK1 4316,0 m² 

BK2 2543,5 m² 

Renovasjonsanlegg f_BRE 50,0 m² 

Totalt Bebyggelse og anlegg 7248,1 m² 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Annen veggrunn – grøntareal f_SVG1 335,9 m² 

f_SVG2 71,2 m² 

f_SVG3 306,0 m² 

f_SVG4 30,7 m² 

f_SVG5 327,1 m² 

Fortau o_SF1 118,5 m² 

o_SF2 125,0 m² 

f_SF3 119,4 m² 

f_SF4 200,0 m² 

f_SF5 744,7 m² 

Gang-/sykkelveg f_SGS1 233,3 m² 

f_SGS2 381,7 m² 

Gangveg/gangareal f_SGG 9,0 m² 

Kjøreveg o_SKV1 697,2 m² 

f_SKV2 565,0 m² 

Parkeringsplasser f_SPP 1830,2 m² 

Totalt Samferdsel og teknisk infrastruktur 6094,9 m² 

Grønnstruktur 

Naturområde - grønnstruktur GN 1333,4 m² 

Totalt areal innenfor planområdet: 14 676,4 m² 

 
BRA for BK1: 

• Planlagt %-BRA for BK1: (12 470m²/4 316 m²) x 100 = 289 % 

• Maks %-BRA for BK1 (oppgitt i plankart): (12 732 m²/4 316 m²) x 100 = 295 % 
(Buffer: 262 m²) 

 
BRA for BK2: 

• Planlagt %-BRA for BK2: (7 806 m²/2 544 m²) x 100 = 307 % 

• Maks %-BRA for BK2 (oppgitt i plankart): (7 886 m²/2 544 m²) x 100 = 310 % 
(Buffer: 80 m²) 

 
BRA for planområdet samlet: 

• Maks m² BRA for hele planområdet: Maks m² BRA BK1 + maks m² BRA BK2 + 
parkering bakkeplan innenfor f_SPP = 12 732 m² + 7 886 m² + 1 080 m² = 21 698 m² 

 
 

 
 
  

Beregningsgrunnlag for 
total %-BRA for 
planområdet 

Formål Størrelse 

BK1 4316,0 m² 

BK2 2543,5 m² 

f_BRE 50,0 m² 

f_SVG1 335,9 m² 

f_SVG2 71,2 m² 

f_SVG3 306,0 m² 

f_SVG4 30,7 m² 

f_SVG5 327,1 m² 

f_SF3 119,84m² 

f_SF4 200,0 m² 

f_SF5 744,7 m² 

f_SGG 9,0 m² 

f_SGS1 233,3 

f_SKV2 565,0 m² 

f_SPP 1830,2 m² 

Sum 11682,0 m² 

 
 

Maks %-BRA for hele planområdet: 
 

%-BRA = BRA kontor m² x 100 = 21 698 m² x 100 = 186 % 
       Areal m²                11682 m² 
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8.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
 
Planen legger opp til at det kan bygges et nytt bygg, og at eksisterende bygg delvis kan bygges på i høyden. 
Hovedbruken av byggene vil være kontor. BK1 har et grunnareal på 4316,0 m² og maks byggehøyde k+84,5 og 
BK2 har et grunnareal på 2543,50 m² og maks mønehøyde +85.  
 

 Areal (BRA) inkludert heissjakter og trapperom 

Bygg Etasje Lager i 
tilknytning 
til kontor 

Kontor Parkering i 
parkerings 

-kjeller 

Sykkelparkering 
og garderobe i 

parkeringskjeller 

Parkering 
bakkeplan 
(54x20 m²) 

Heis og 
trapp 

Sum 

BK1 U2 593 m² 1041 m² 1256 m² 155  120 m² 3165 m² 

U1  1259 m² 1256 m²   91 m² 2606 m² 

1.etasje  2154 m²    91 m² 2245 m² 

2.etasje  2077 m²    91 m² 2168 m² 

3.etasje  1671 m²    77 m² 1748 m² 

4.etasje  513 m²    25 m² 538 m² 

Sum 593 m² 8715 m² 2512 m² 155 m² 0 495 m² 12470 m² 

BK2 Eksisterende bygg  6066 m²   1080 m²  7146 m² 

Påbygg, 2 etasjer  1740 m²     1740 m² 

Sum 0 7806 m² 0 0 1080 m² 0  8886 m² 

 Total sum 593 m² 16521 
m² 

2512 m² 155 m² 1080 m² 495 m² 21356 m² 

   

 
Figur 29 - Situasjonsplan (B+B Arkitekter as). 

Byggeformål   

Reguleringsformål Kontor - BK1 Kontor - BK2 

Eiendomsareal 4316,0 m² 2543,50 m² 

Byggehøyde/mønehøyde Maks BH kote +84,5 Maks MH kote +85 / 19 meter 

Antall etasjer • 4 etasjer kontor 

• 1 etasje parkeringskjeller/kontor 
(I tillegg: ventilasjon, heissjakt, 
vifterom) 

• 4 etasjer kontor 

%-BRA Maks 295 % Maks 310 % 

Parkeringsplasser 81 69 
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Figur 30 - Snitt av nytt bygg og eksisterende bygg som bygges på (B+B Arkitekter as). 

I planområdet er det to bestemmelsesområder, som regulerer bygg under og over bakken. 
Bestemmelsesområde 1 (#1), er for tunell under kjøreveien f_SKV2. Denne tunellen går omtrent fra kote +66 på 
parkeringsplassen (f_SPP), til kote +64,5 i parkeringskjelleren i etasje U2 (BK1). Bestemmelsesområde 2 (#2), 
er for gangbro mellom de to kontorbyggene. Gangbroen går omtrent fra kote +75,20 i 2.etasje i nytt 
kontorbygg (BK1), til kote +74 i 3.etasje i eksisterende kontorbygg som bygges på (BK2). 
 
Renovasjonsanlegget f_BRE, er plassert ved snuhammer i f_SKV2.  
 
Langs gang-/sykkelveg ned mot fylkesveiene, er det tatt med noe areal langs traseen, for å endre eksisterende 
plan som regulerer hele bredden til felles kjørevei. Disse arealene blir regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse og til industri. Dette er i tråd med tilgrensende plan. 
 

8.4 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL 

Planforslaget medfører ikke krav til lekeplass eller uteoppholdsareal, men det legges til rette for at 
eksisterende vegetasjon delvis kan beholdes som et grøntbelte mellom boligareal og kontorareal. 
Kontorbebyggelsen skal deles opp tre fløyer mot boligbebyggelsen, og det skal lages uterom mellom fløyene. 
Dette vil gjøre kontorbebyggelsen mindre massiv mot boligbebyggelsen. I grøntbeltet skal det etablere en 
gruset sti som kobler boligområdet til kontorbebyggelsen, og gir tilgang til uterommene og ny gang-/sykkelvei 
ned mot fylkesveien. Det legges også til rette for fortau langs Midtunhaugen og gjennom planområdet, som 
kobles til den nye gang-/sykkelveien ned mot fylkesveien.  
 

8.5 PARKERING/GARASJER 

Parkeringsløsningen vil være i to etasjer i kontorbygg BK1, og på bakkeplan ved BK2. For BK1 legges det til 
rette for 48 parkeringsplasser i U1 og 48 parkeringsplasser i U2, totalt 96 parkeringsplasser i de to etasjene. For 
eksisterende kontorbygg som bygges på, vil det være 54 parkeringsplasser på bakkeplan, hvorav 9 
parkeringsplasser skal legges til rette for el-biler. Totalt vil antall parkeringsplasser bli 150, hvorav 8 plasser er 
tilpasset for bevegelseshemmede.  
 
Kommuneplanens parkeringsbestemmelser P4 gjelder for området I/K/L8, og en har lagt seg på en middels 
dekning i forhold til det kommuneplanen åpner for. Bestemmelsene sier at det per 1000 m² BRA kan være 5-15 
parkeringsplasser for kontor, og en har her lagt seg på 8,9 plasser per 1000 m² BRA. Bestemmelsene sier videre 
at det per 1000 m² BRA kan være 3-6 for lager/engros, og en har her lagt seg på 5 plasser per 1000 m² BRA. 
Minimum 5 % skal være utformet og reservert for bevegelseshemmede i henhold til kommuneplanen.  
 
Sykkelparkering og garderobeløsning blir anlagt i henhold til kommuneplanen, og en har lagt til rette for 50 
sykkelparkeringsplasser mer enn det kommuneplanen krever. I BK1 anlegges det 90 plasser i kjelleretasje U2, 
med tilhørende garderobeanlegg. Utenfor og inni kontorbygget på BK2 anlegges det 78 sykkelparkeringsplasser, 
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50 utendørs og 28 innendørs i underetasjen. Det blir lagt til rette for gardereanlegg innendørs i eksisterende 
bygg i BK2. 
 

Antall parkeringsplasser for bil 

  Bil (krav) Bil (anlagt) 

Formål Areal Parkering 
per 1000 
m² BRA 

Min. antall 
parkerings 
-plasser 

Maks antall 
parkerings-
plasser 

Parkerings- 
plasser per 
1000 m² BRA 

Antall 
parkerings -
plasser 

Kontor  16 521 m² 5-15 83 248 8,9 147 

Lager i tilknytning til 
kontor 

593 m² 3-6 2 4 5 3 

Sum   85 252  150 

Hvorav HC-plasser   6 2  8 

 

Antall parkeringsplasser for sykkel 

  Sykkel (minimumskrav) Sykkel (anlagt) 

Formål Areal Parkering 
per 1000 
m² BRA 

Antall 
parkerings 
-plasser 

Parkering 
per 1000 m² 
BRA 

Antall 
parkerings -
plasser 

Kontor  16 521 m² 7 116 10 163 

Lager i tilknytning til 
kontor 

593 m² 2 2 8 5 

Sum   118  168 

 

8.6 TRAFIKKAREAL 

Tilkomst til planområdet skjer fra o_SKV1. Avkjørselen i vest justeres noe i forhold til dagens 
avkjørselssituasjon. Eksisterende avkjørsel til området i nord fjernes. Inne på planområdet, går den interne 
vegen f_SKV2 langs nytt kontorbygg, BK1, og videre til eksisterende kontorbygg som bygges på, BK2. Vegen gir 
adkomst til parkeringskjellerne (i etasjene U1 og U2), en mulig tilkomst til sørdelen av U2, og til 
parkeringsplasser på bakkeplan ved eksisterende kontorbygg. 
 
Eksisterende fortau langs østsiden av Midthaugen (o_SF1 og o_SF2) utvides til 2,5 meter bredde, og knyttes til 
nye fortau inn i kontorområdet som er 2,5 meter bredt (f_SF4) og 5,5 meter bredt (f_SF3). Det opprettes en 
snarvei, f_SGG, mellom fortau langs Midtunhaugen og parkeringsplass, f_SPP.  
 
Det anlegges snuhammer i enden av den interne vegen f_SKV2, til bl.a. renovasjon.  
 
Midthaugen, o_SKV1, reguleres til 6 meters bredde, og ny intern vei i kontorområdet, f_SKV02, reguleres til 5 
meters bredde. Det er også en grønn buffer på 5,5 meters bredde mot nytt kontorbygg i BK1 (f_SVG3). 
 
Fra det sørlige hjørnet av BK1 er det laget en kobling ned mot fylkesveien. Koblingen er regulert til gang-
/sykkelveg. Før en kommer ut på traséen som også fungerer som adkomstvei for to boliger, er det regulert inn 
en bom. Denne vil hindre gjennomkjøring for biler, samt senke ned farten til syklister slik at de er oppmerksom 
på eventuelle møtende biler og andre myke trafikanter. I bunnen av gangveien, ved fylkesveien, ledes myke 
trafikanter utenom krysset, til et mulig krysningspunkt med fylkesveien. Fortau fortsetter på den andre siden 
av fylkesveien i begge retninger. 
 

8.7 STØYTILTAK 

Planområdet har støybelastning fra fv. 185 Hardangerveien og fv. 580 Hardangervegen. Funksjonene som er 
planlagt faller ikke inn under betegnelsen støyfølsom bebyggelse. I henhold til kapittel 13 Støy, i 
retningslinjene til kommuneplanenes arealdel, trenger ikke støysonekartet å innarbeides i plankartet, ettersom 
bebyggelsen ikke er støyfølsom. 
 
I henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012), skal krav til innendørs 
støynivå være tilfredsstilt. 
 
Utdrag fra T1442/2012: 
 

3.2.1 Etablering av ny bebyggelse i støysonene 
 

Gul sone 
Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 
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I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak 
tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. 

 
Etablering av andre bygninger med støyfølsomme bruksformål, herunder kontorer og 
overnattingssteder, kan bare tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt. 

 
For eksisterende bebyggelse utenfor planområdet er det i bestemmelsene fastslått at eventuell refleksjonsstøy 
skal dokumenteres i forbindelse med søknad om rammetillatelse.  
 

8.8 AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 

Det er satt av eget areal til avfallshåndtering i planen, ved snuhammeren (f_BRE). Renovasjonskjøretøy har god 
adkomstmulighet til planområdet. 
 

8.9 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er ikke funnet behov for å sette særskilte krav til tiltak mot risikofaktorer som kuldedrag, vind, 
luftforurensing, grunnforurensing, radonstråling eller annen strålefare i planforslaget. 
 

8.10 ANNA 

Det tillates at det settes opp en nettstasjon på arealet mellom Midtunhaugen og parkeringsplassen. Flatemål på 
nettstasjonen vil være 2,5 x 4 meter. Nettstasjonen vil ha mulighet for god tilkomst fra parkeringsplassen, og 
vil få god avstand til brennbare bygningsdeler. 
 
Faste masser på ca. 28 000 m³ må fraktes bort, i forbindelse med utbyggingen. Se vedlagt masseberegning. 
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9 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

9.1 OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Parkering anlegges i henhold til kommuneplanen. 
 

9.2 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

I gjeldende plan, fra 1967 (plan 30240000), er området regulert til industriareal. Dette er i tråd med 
kommuneplanens overordnede føringer, og denne reguleringsplanen er derfor gjeldene foran kommuneplanen.  
 
Planforslaget foreslår en endring av gjeldende regulering fra formål industri, til kontor. 
 
Planforslaget avviker fra gjeldende reguleringsplan i hovedsak ved at byggehøyden økes. Det er i hovedsak 
næringsbebyggelse rundt planområdet, og det er derfor vurdert at en slik høyde vil være akseptabel, og lite 
sjenerende for omgivelsene.  
 
I gjeldene reguleringsplan er det regulert inn et grøntareal i sørvest med en bredde på ca. 30 meter. Denne 
bredden reduseres til ca. 10 meter. Det er sikret at bygget skal deles opp i tre fløyer med uterom imellom, mot 
boligbebyggelsen. Avstanden fra plangrensen til den massive delen av bygningskroppen blir dermed henholdsvis 
36 og 43 meter. Funksjonen til grøntarealet vil være å skjerme boligbebyggelsen i sørvest for kontorbyggene, 
og denne bredden vil være tilstrekkelig for å ivareta denne funksjonen. 
 
Langs gang-/sykkelveg ned mot fylkesveiene, er det tatt med noe areal langs traseen, for å endre eksisterende 
plan som regulerer hele bredden til felles kjørevei. Disse arealene blir regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse og til industri. Dette er i tråd med tilgrensende plan. 
 
Traséen fra planområdet til fylkesveien, inngår i en plan fra 1996 (plan 5120300). Arealet er regulert til felles 
veg på ca. 8 meters bredde. En har vurdert at en slik veg ikke lenger er aktuell å opparbeide, da det kun er to 
boliger som sokner til veien. En omregulerer derfor vegen til gang-/sykkelvei, og gir de tre eiendommene 
tillatelse til å kjøre til eiendommene sine. Restarealet blir tilbakeført til de tilgrensede eiendommene, som 
boligareal og industriareal.  
 

9.3 ESTETIKK 

Planforslaget vil innebære en endring av områdets karakter, da området i dag er noe lavt utnyttet og delvis 
ubebygd. På den delen av området hvor det i dag er kontorbebyggelse, vil endringene bli mindre, enn i den 
delen av planområdet hvor det i dag kun er en barnehage. Her vil bebyggelsen bli en helt annen enn i dag, ved 
at barnehagen fjernes, grøntareal reduseres og et kontorbygg i fem etasjer føres opp.  
 
Det er utarbeidet et forslag til kontorbebyggelsen. Bebyggelsen vil i liten grad sjenere boligeiendommene i 
nærområdet, ettersom vegetasjonsskjerm beholdes mot sørvest, og ettersom annen nærliggende bebyggelse i 
hovedsak er næring. Utformingen av det nye kontorbygget er tilpasset grøntstrukturen og boligbebyggelsen i 
vest, ved at den tyngste delen av bygget legges lengst mot nordøst, og ved at bygget deles opp i tre fløyer som 
går mot grøntstrukturen. Det legges opp til uteplasser mellom fløyene, og en sti som kobler de to uteplassene. 
Stien kobles også til boligområdet og til gang-/sykkelvei ned mot fylkesveien. 
 

 
Figur 31– Fotomontasje av ny bebyggelse sett fra Hardangervegen. Dagens vegetasjon. (B+B Arkitekter as) 
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Figur 32- Fotomontasje av ny bebyggelse sett fra Hardangervegen. Situasjon uten trær på tomt. (B+B Arkitekter as) 

 
Figur 33 - Fotomontasje av ny bebyggelse sett fra Midtunhaugen. (B+B Arkitekter as) 

 

 
Figur 34 - Illustrasjoner av volumskisser for ny bebyggelse. (B+B Arkitekter as) 
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9.4 KONSEKVENSER FOR NABOER 

Planforslaget innebærer at det kommer et nytt kontorbygg i området på fire etasjer (i tillegg kommer teknisk 
rom, og én etasje delvis under terreng), og at eksisterende kontorbygg økes med to etasjer. En 
vegetasjonsskjerm beholdes mot boligeiendommene i sørvest.  
 
Sol- og skyggeillustrasjonene viser at utbyggingen ikke vil påvirke solforholdene til private boligeiendommer i 
området. Vest og nord for planområdet blir veiareal skyggebelagt på enkelte tidspunkt, som følge av den nye 
bebyggelsen. Dette er i hovedsak tidlig og midt på dagen. I øst er det et næringsareal (Friele) som blir berørt 
med skygge på enkelte tidspunkt. Dette er i hovedsak sent på dagen. En kan anta at dette da er etter 
arbeidstid, og at arealet står ubrukt. Arealer i sør og vest, som i hovedsak består av boligeiendommer, blir ikke 
berørt av skygge. Illustrasjonene under viser tidspunktet når skyggearealet er størst. 
 

 
Figur 35 – Sol- og skyggesituasjon. Til venstre: ved jevndøgn kl. 12. Til høyre: 20. mai kl. 18. (B+B arkitekter as) 

Når det gjelder støy vil planforslaget i seg selv ikke medføre støy, men bygningen kan medføre en endring i 
støyforholdene fra trafikken. Reguleringsbestemmelsene sikrer at dette dokumenteres i søknad om 
byggetillatelse. 
 
Den nye kontorbebyggelsen vil legge til rette for noen flere parkeringsplasser i området. Samtidig vil ikke 
planforslaget generere mer trafikk inn til området. Det er i dag 130 parkeringsplasser, og planforslaget legger 
opp til en økning til 150 parkeringsplasser. Det er vurdert at antall kjøretøy til planområdet vil kunne komme 
til å reduseres med omtrent 100 biler i døgnet. Grunnen til at trafikken reduseres selv om det kommer flere 
parkeringsplasser, er at en fjerner dagens barnehage som genererer mye trafikk per parkeringsplass (se 
regnestykke i under avsnitt 9.5). Det er vurder at trafikken inn til området ikke vil være til stor sjenanse 
ettersom det er snakk om en lav trafikkmengde på ca. 300 kjøretøy per dag, og avkjørselen ligger i kort 
avstand fra hovedvei og før man kommer inn i boligområde. 
 
Barnehagen forsvinner fra området. Dette vil kunne gi noe lengre vei til barnehage for enkelte, men det er 
gode muligheter for å finnen en barnehage kort avstand ettersom det er flere barnehager i området. 
 
Den nye snarveien for gående og syklende vil gå på en vei som i dag fungerer som adkomstvei for to boliger. 
Det er regulert inn bom, for å hindre gjennomkjøring av biler og for å senke hastigheten på syklister som kan 
komme i høy fart ned mot fylkesveien. Snarveien vil være et godt tilbud for ansatte i området. 
 
En del boliger i området vil få en endret utsikt, ettersom det blir tilrettelagt for et nytt kontorbygg, og en 
høyere bebyggelse enn det som finnes i dag. Eksisterende kontorbygg (Midtunhaugen 10) vil bli ca. 2 meter 
høyere enn i dag (fra kote +82,73 m til +84,92 m), og det nye kontorbygget vil få en makshøyde på kote +88,00 
m (inkl. ventilasjonsrom etc.). Dagens terreng innenfor planområdet ligger i dag på maks kote +78,00 m, og ny 
kontorbebyggelse vil dermed bli 13,5 m høyere enn dagens makshøyde på terreng. Det vil i hovedsak være 
boligbebyggelse i bakkant av planområdet, i nord og i vest, som blir berørt av dette, da terrenget skråner mot 
sørøst og mot fylkesveien. 
  
Nord for planområdet ligger de fleste boligene relativt lavt i terrenget (omtrentlig på kote +62-71 m), og vil 
dermed ikke bli sterkt berørt av utbyggingen. Midtunhaugen 9 ligger noe høyt i terrenget (på kote +80,54 m) og 
vil kunne se den nye kontorbebyggelsen. 
 
Nordvest for planområdet vil boligene få noe endrede utsiktsforhold mot sørøst. Midtunhaugen 23 og 25 ligger 
nært planområdet, omtrent på kote +80-85 m, og disse boligene vil få utsikt til kontorbebyggelsen mot sørøst. 
Rekkehusbebyggelsen langs Midtunhaugen vil også få utsikt mot kontorbebyggelsen mot øst/sørøst. Dette 
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gjelder i hovedsak for Midtunhaugen 114-118 og Midtunhaugen 33-55, som ligger på omtrentlig på kote +78-79 
m. 
 
De nærmeste boligene, som grenser til planområdet i sørvest, vil få kontorbebyggelse tettere innpå seg enn 
hva de har i dag, og de vil delvis få en smalere vegetasjonsskjerm mot kontorarealet. Hardangervegen 20A og 
24 ligger sør for ny kontorbebyggelse og relativt lavt i terrenget (omtrentlig på kote +57-66 m). Terrenget 
skråner ned mot fylkesvegen, og disse boligene blir derfor lite berørt da ny kontorbebyggelse kommer i bakkant 
av boligene. Midtunhaugen 46 får en av boligens kortvegger mot planområdet og den nye kontorbebyggelse. 
 

 
Figur 36 - Oversikt over nærliggende boliger. 

 

Midtunhaugen 9 

Midtunhaugen 23 

Midtunhaugen 25 

Hardangervegen 24 

Midtunhaugen 46 

Midtunhaugen 114-118 

Midtunhaugen 33-55 

Hardangervegen 20A 
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Figur 37 - Forholdet mellom Midtunhaugen 23 og nytt kontorbygg (B+B arkitekter as). 

 

 
Figur 38 - Forholdet mellom Midtunhaugen 46 og nytt kontorbygg (B+B arkitekter as). 

 

9.5 TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD  

Planforslaget vil kunne føre til at trafikken til planområdet blir mindre enn i dagens situasjon (ÅDT kan bli 
redusert med over 100 kjøretøy - fra 414 til 300 kjøretøy i døgnet). Det blir en liten økning i antall 
parkeringsplasser (fra 130 til 150), men ettersom barnehagen fjernes, eliminerer man en god del trafikk. 
Barnehager er generelt sett trafikkgenererende, ettersom de fleste barn både blir fraktet og hentet med bil 
hver dag, og parkeringsplassene blir brukt flere ganger. Dette utgjør 4 turer per dag per barn, og med en 
barnehage med to avdelinger vil dette utgjøre 40 barn x 4 turer per dag (det er da tatt utgangspunkt i at alle 
barna blir fraktet/hentet med bil), samt trafikk for ansatte (det er tatt utgangspunkt i at halvparten av de 
ansatte i barnehagen bruker bil til jobb). Det er tatt utgangspunkt i at barnehagen disponerer 7 av dagens 
parkeringsplasser, og at kontorbygget disponerer de resterende 123. Regnestykket er vist under. 
 

 Trafikkgenerator Regnestykke ÅDT 

Dagens situasjon Barnehage, foreldre 40 barn x 4 turer per dag 160  

Barnehage, ansatte 4 ansatte x 2 turer per dag 8  

Kontor 123 parkeringsplasser x 2 turer per dag 246 

Sum  414 

Fremtidig situasjon Kontor 150 parkeringsplasser x 2 turer per dag 300 

Differanse  Fremtidig ÅDT – dagens ÅDT -114 

 
Fortau på nordsiden av vegen ansees ikke som hensiktsmessig ettersom det ikke er opparbeidet eller regulert 
fortsettende fortau i noen av retningene. Det er heller ikke mange målpunkt på nordsiden av veien langs 
planområdet, da det her i hovedsak er nærings- og industrieiendommer, med tilhørende større 
parkeringsplasser. Fortauet på sørsiden av veien vil derfor betjene boligområdene lengre vest på en god måte. 
For myke trafikanter langs Midtunhaugen, vil situasjonen forbedres ved at fortauet utvides fra 2 til 2,5 meter, 
antall avkjørsler reduseres fra to til én, og siktforhold ved avkjørsel blir sikret.  
 
Plan 60710000 «Fana gnr 43 bnr 197, 313 m.fl., Midtun leir» og plan 18260000 «Fana Midtun, gnr 43 bnr 197 
m.fl., Midtunbråtet barnehage» er nå opparbeidet i området (rundt februar-mars 2016). Dette gir et 2,5 meter 
bredt fortau langs Midtunhaugen og videre frem til fylkesveien, og en sammenhengende trasé for gående til 
bussholdeplassene i Hardangervegen. I plan 18260000 er det regulert inn en avkjørsel inn til Friele som er 
omtrent 26 meter bred, noe som er noe bredt for en avkjørsel (til sammenligning er avkjørselen som reguleres i 
denne planen omtrent 13 meter). Plan 18260000 er relativt ny (vedtatt i 2010), og en må anta at det er et 
behov på Friele sin tomt som gjør at den er regulert så brei som den er. 
 
Det er alternative skoleveier i området. For å nå Hop ungdomsskole, er det en omvei å gå forbi planområdet og 
ned i krysset med fv. 185. Raskeste vei er mot sørvest langs Midtunhaugen. Denne skoleveien må krysse fv. 185 
på ett punkt hvor det er overgangsfelt, og skolebarn må gå omtrent 200 meter langs fylkesvegen på fortau. 
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Kryssing skjer planskilt under rundkjøring mellom fv.185 og fv.582, og videre går skoleveien langs mindre 
trafikkerte veier. Skoleveien til Hop ungdomsskole fra planområdet er omtrent 2,2 km lang. For å nå Midtun 
barneskole er det ulike alternative skoleveier som er omtrent like lang, men den som går mot sørvest på 
Midtunhaugen, utenom krysset Midtunheia-fv.185, er den korteste (1,1 km). Denne skoleveien går i tillegg 
gjennom lite trafikkerte boliggater, på fortau og på gang- og sykkelveg. Skoleveien må krysse fv. 185 på ett 
punkt hvor det er overgangsfelt, og skolebarn må gå ca. 80 meter langs fylkesvegen på fortau. Oppsummert 
angående skoleveier, er de beste traseene utenom planområdet og krysset med fv.185. Uansett er situasjonen i 
krysset med fv.185 blitt forbedret, også for skolebarn, ettersom det nylig (rundt februar-mars 2016) var ferdig 
opparbeidet i henhold til gjeldende reguleringsplan. 
 

  
Figur 39: Skolevei til Hop ungdomsskole til venstre, og til Midtun skole til høyre. Prikket trasé er den korteste (kilde: 
finn.no). 

Det er vurdert at det ikke behov for nye krysningspunkt, ettersom det er få målpunkt i nærområdet. Det antas 
at de fleste som går forbi planområdet langs Midtunhaugen, skal til bussholdeplassene i fv. 185 
Hardangervegen. Her har man mulighet for å gå på fortau hele strekningen, og krysse over fv. 185 i 
eksisterende overgangsfelt. Det kan også være gående forbi planområdet som skal til Midtunheia 
familiebarnehage eller Midtunbråtet barnehage. Begge disse barnehagene er lokalisert langs Midtunheia. De 
kan da gå langs Midtunhaugen, og krysse Midtunhaugen ved krysset Midtunhaugen – Midtunheia, som er et 
oversiktlig kryss. Her er det nylig etablert fortau som gir sikker gangvei til barnehagen. Dersom det viser seg at 
det likevel er behov for nye overgangsfelt i området i fremtiden, kan kommunen etablere dette uten at det er 
regulert inn. Behovet for overgangsfelt avhenger bl.a. av antall kryssende fotgjengere og trafikkmengde, og lar 
seg best vurdere når situasjonen er etablert og en ser hvordan gangmønsteret for myke trafikanter etablerer 
seg.  
 
Flyfoto fra 1951 viser at det har vært en veitilkomst inn på tomten som nå reguleres, fra gammelt av. En har 
ikke funnet opplysninger som tilsier at veiretten er fjernet. Der hvor snarveien er tenkt, går det i dag en gruset 
vei som er omtrent 2-2,5 meter bred. Veien gir tilkomst til to eneboliger (Hardangervegen 20 A og 24), og har 
avkjørsel til fylkesveien. Veien grenser i tillegg til to tomter som er bebygd med eneboliger (Hardangervegen 
18 B og C), og til to tomter som blir brukt til industri. Den ene av industritomtene er bebygd med et 
industribygg (Hardangervegen 20) og den andre er brukt til parkering (gnr. 43, bnr. 59). Industribygget, med 
tilhørende parkeringsplass, har adkomst direkte til fylkesveien. Boligtomtene har tilkomst fra en vei som går 
parallelt med den omtalte tilkomstveien. 
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Figur 40 - Flyfoto fra 1951. 

En ny snarvei mellom kontorområdet og fv. 185 vil være tilgjengelig for både ansatte i kontorområdet, og 
beboere i området. Snarveien vil gi en kobling til fv. 185, med mulighet for å legge til rette for et 
krysningspunkt over fv. 185 til fortau på sørsiden av veien. Snarveien vil bidra til å gjøre gange og sykkel til et 
mer attraktivt fremkomstmiddel til og fra jobb, ettersom man unngår 500 meter og 8 høydemeter på 
strekningen mellom Nesttun og planområdet. Krysset i fylkesvei 185 hvor snarveien munner ut, ligger på ca. 
k+51,5. Herifra, til en når nærmeste del av kontorbygget (hvor det er mulig å legge til rette for en inngang for 
ansatte), er det 11,5 høydemeter. Strekningen er på litt over 100 meter, og vil ha en stigning på ca. 10 %. 
Dersom man skulle fulgt fylkesvei 185 lengre mot øst, og videre inn på Midtunheia og Midtunhaugen, ville en 
vært på ca. k+71,0 ved innkjørselen til planområdet, altså 8 meter høyere. Strekningen er omtrent 600 meter 
lang, og stigningen er omtrent 7 % på Midtunheia. Det vil også bli tilrettelagt for en gruset gangvei fra 
boligbebyggelsen i sørvest og til kontorbebyggelsen. Dette gjør at beboere i området får en ny kobling mot 
fv.185, som går utenom Midtunhaugen og Midtunheia. 
 
Oppsummert angående trafikksikkerhet vil forholdene i området bli forbedret med planforslaget: 

• Trafikkmengden inn til planområdet vil ikke øke, men vil snarere kunne bli redusert. Regnestykket er vist i 
starten av kapittelet. Trafikk til planområdet vil gå gjennom et området med kontor- og 
industribebyggelse, og ikke forbi boligområdet. 

• Det etableres en snarvei fra kontorområdet til fv.185, som kan bidra til at flere ansatte vil sykle og gå til 
arbeid. Det etableres også en gangvei mellom boligfeltet i sørvest og kontorbebyggelsen, som gir beboerne 
tilgang både til nye uteoppholdsareal og til snarvei ned til fv.185. For å bidra videre til at flere vil sykle, 
anlegges det flere sykkelparkeringsplasser enn kravet i kommuneplanen (50 plasser ekstra). 
Parkeringsplasser for biler er også redusert etter 1.gangs behandling, og en legger seg nå på en 
medium/lav parkeringsdekning innenfor spillerommet i sone P4, i tråd med kommuneplanen. 

• Antall avkjørsler til planområdet er redusert fra to til én. Ny avkjørsel er plassert på et oversiktlig punkt 
utenom sving, med tilstrekkelig frisikt. Ny avkjørsel er flyttet 15 meter lengre bort fra boligbebyggelsen, 
enn den nærmeste av dagens avkjørsler. 

• Fortau langs planområdet er utvidet fra 2,0 til 2,5 meter. Fortau på sørsiden av Midtunhaugen betjener 
området godt, ettersom det er få målpunkt på nordsiden av Midtunhaugen langs planområdet. Det er heller 
ikke fortsettende fortau i noen av retningene på nordsiden av veien. 

• Det er nylig (rundt februar-mars 2016) etablert sammenhengende fortau ned til fylkesveien og videre 
nordover langs Midtunheia. Krysset fv.185-Midtunheia som leder inn til området er også opparbeidet i 
henhold til regulering. 

• De beste skoleveiene til Midtun skole og Hop ungdomsskole går mot sørvest i Midtunhaugen i hovedsak 
langs lite trafikkerte veier, og ikke forbi planområdet og krysset i fv.185. Forholdene for skolebarn og 
andre gående forbi planområdet vil uansett bli forbedret med utvidet fortau, færre avkjørsel med 
tilstrekkelig frisikt, sammenhengende fortau ned til fv.185 og videre i Midtunheia og nylig opparbeidet 
kryss i fv.185. 

9.6 KULTURMINNER 

Bygningen som skal fjernes er fra nyere tid, og har ingen kjent kulturhistorisk verdi. 
 
Planforslaget vil ha noen konsekvenser for to bolighus fra begynnelsen av 1900-tallet, som grenser til 
planområdet. Det nye kontorbygget vil bli liggende ca. 25 meter ifra dem på det nærmeste. Mønehøydene på 
Hardangervegen 20A er k+73,65 og planeringshøyden er på ca. k+65,45. Det vil si at bygget er på ca. 8,2m. 
Mønehøydene på Hardangervegen 24 er k+67,37 og planeringshøyden er på ca. k+57,75. Det vil si at bygget er 
på ca. 9,6m. Maks byggehøyde for det nye kontorbygget er k+84,5 (ekskl. teknisk rom). De to nordligste fløyene 
er planlagt med en mønehøyde på k+84,00, mens den sørligste fløyen er planlagt med mønehøyde på k+80,10. 
Snittet under viser hvordan forholdet blir mellom kontorbygget og Midtunhaugen 20A. Et grønt belte på 10-25 
meter fungerer som en skjerming mellom bolighusene og det nye kontorbygget, og vil minske påvirkningen. 
Midtunhaugen 24 ligger lavere i terrenget, og vil derfor få mindre påvirkning. 
 

 
Figur 41 - Forholdet mellom Midtunhaugen 20A og nytt kontorbygg (B+B arkitekter as). 
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De to fabrikkbygninger ligger et stykke unna den nye kontorbebyggelsen, og mye lavere i terrenget, og vil 
derfor ikke bli særlig berørt av planforslaget.  

9.7 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET 

Tiltakene i planforslaget endrer arealer som i dag brukes til barnehage og som uteoppholdsareal for 
barnehagen. Barnehagen ble i sin tid etablert som bedriftsbarnehage for tidligere virksomhet. Størrelsen og 
plassering av barnehagen er vurdert til å være lite hensiktsmessig. Den ligger i et kontorområde, og har 
begrenset med uteoppholdsareal. Naturområdet som grenser til barnehagen er lite tilgjengelig på grunn av 
store høydeforskjeller. Ellers grenser barnehagen til store parkeringsarealer, hvor barn ikke bør oppholde seg. 
Barnehagen ligger nær fv. 185, og kan være påvirket av forurensing fra veien. Uteoppholdsarealet til 
barnehagen ligger delvis i gul støysone. Barnehager er bygninger med støyfølsom bruksformål, og man skal 
derfor vise varsomhet med å tillate etablering av dette i gul støysone. 
 
Grøntarealet vil bli noe mindre enn det er i dag, og en lekehytte må fjernes som følge av planforslaget. Det vil 
fortsatt være et grøntareal mot boligbebyggelsen, som vil være tilgjengelig for allmennheten og barn i 
området. Arealet vil være smalere enn dagens areal. I sør vil det være et bredere areal tilgjengelig, men dette 
arealet ligger delvis innenfor gul støysone og det kan derfor ikke tilrettelegges for lekeareal her. Det skal 
etableres en gruset gangvei mellom boligbebyggelsen og kontorarealet, som gjør uterommene mellom fløyene 
tilgjengelig for naboer. 
 
I forhold til de rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og kapittel 9 
Barn og unges interesser i kommuneplanen, er det vurdert om det skal etableres erstatningsarealer ved 
omdisponering av arealene som i dag brukes til lek. Det er vurdert at området er lite egnet til lek og opphold 
for barn, da det delvis ligger i gul støysone, har bratte skrenter og grenser til industri og vei- og 
parkeringsareal. En går ut ifra at det er barn i nærområdet som er brukerne av det aktuelle skogsområdet. Ca. 
150 meter mot vest, ligger et tilrettelagt lekeareal (gnr. 43, bnr. 359) og et skogsareal (gnr. 43, bnr. 696).  
 

 
Figur 42 - Oversikt over nærliggende lekeområder. 

Av disse grunnene, er det vurdert at konsekvensen ved å fjerne deler av grøntarealet er liten. 
 
Grøntarealet som blir beholdt, vil i hovedsak fungere som en buffer som skjermer boligarealet fra 
kontorarealet. Grøntarealet er beholdt på det arealet som er viktig i forhold til å skjerme boligarealene. Det 
grøntarealet som fjernes, vil i hovedsak være mot andre kontorarealer, noe som har liten estetisk betydning. 
Nærmeste bebyggelse er i de fleste retninger næringsareal, parkeringsplasser og vei. 
 
Midtunhaugen leder til i underkant av 200 boliger. Ved å se på plasseringen av skolene, og hvor de store 
boligkonsentrasjonene er i området, kan en ikke se at Midtunhaugen forbi planområdet er en fremtredende 
skolevei. Det vil være mer naturlig å bruke Midtunvegen for boligene vest for planområdet, eller Midtunlia og 
videre langs Hardangervegen for boligene øst for planområdet, som trasé sørover mot skolene.  
 

9.8 VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDSLOVEN 

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal støtte opp om dette målet 
(St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i Naturmangfoldsloven, med særlig 
hensyn til prinsippene i følgende hjemler: 
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.  
§ 9: Føre-var-prinsippet.  
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.  

Eksisterende skogsområde 
eid av Bergen kommune Eksisterende lekeplass 

Skogsområde i 

planområdet 



 
 

Fana. Gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen 
Bergen kommune. 
Planid.: 1201_63730000 

Side | 35 

§ 11: Tiltakshaver betaler. 
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.  
 
I planarbeidet har en benyttet viktige informasjonskilder som naturbase, artskartene til artsdatabanken.no, 
nasjonal rødliste og lokale observasjoner av naturmangfold. Det er ikke avdekket konflikter mellom 
arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i forslag til forskrift. Endringene er òg vurdert 
i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap. 
 
Tiltaket sikrer at et grønt belte beholdes mellom kontorarealet og boligbebyggelsen. Det reduseres med ca. 20 
meter i bredden, fra 30 meter til 10 meter bredt. Det er vurdert at reduksjonen ikke utgjør en trussel for 
naturmangfoldet, ettersom arealet er betegnet som uproduktiv lauvskog. 
 

9.9 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Planforslaget vil ha konsekvenser for barnehagetilbudet i området, ved at Prismen barnehage, med ca. 40 
barnehageplasser og 8 stillinger, fjernes. Statistikk fra 2010 (Plan for barnehageutbygging 2012-2024, Bergen 
kommune), viste at Fana byområde hadde en dekningsgrad på 97 %, mens behovet var 102 %. Det var skissert 
flere tiltak i bydelen for å nå full barnehagedekning. Bl.a. ble Midtunbråtet barnehage med 70 plasser, 
ferdigstilt i 2012. Dette, med flere andre tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015, skal sikre 239 nye plasser i 
perioden. En antar at planforslaget ikke genererer behov for nye barnehageplasser, men at dette kan løses 
innenfor dagens og planlagt barnehagetilbud i bydelen. 
 
Forskning gjennomført på barnehager, og erfaringer fra Trondheim, tilsier at det ideelle antall barn i en 
barnehage er 60 til 80 barn, og at planløsningen bør legges til rette for fleksible arealer. Barnehager med 
denne størrelsen ivaretar barnas behov og er en stimulerende arbeidsplass der personalet setter barna i fokus 
(Plan for barnehageutbygging 2012-2024). Prismen barnehage er ut ifra denne forskningen av en noe liten 
størrelse, for å kunne få en ideell drift. 
 
Kapasiteten i nærliggende skoler er ikke relevant for planforslaget. 
 
Planforslaget kan føre til flere kollektivreisende til planområdet. 
 

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

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, som viser hvordan vann- og avløp skal ivaretas. 
 
Nettstasjon kan oppføres i planområdet ved behov. 
 

9.11 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Planendringen vil bygge opp om og videreutvikle dagens kontorområde, noe som er i tråd med kommuneplanen. 
Det er ikke vurdert at dette vil ha negative konsekvenser for andre næringsdrivende i området. Planforslaget 
vil gi en bedre situasjon for næringsdrivende på den aktuelle tomten, ved at området blir mest mulig 
hensiktsmessig utviklet i forhold til drift og behov. 
 

9.12 JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Ca. 40 barnehageplasser fjernes, og disse plassene må inn i nye barnehager – offentlige eller private. 
 

9.13 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. 
 
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. 
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 KONSEKVENSER 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 

Betydelig/ 
kritisk 

Alvorlig/ 
farlig 

Svært 
alvorlig/ 

katastrofalt 

K
O

N
S
E
K
V
E
N

S
E
R
 

Liv og helse 

Ubetydelige 
personskader 
 
Ingen fravær 

Mindre 
personskade 
 
Sykemelding i 
noen dager 

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

Alvorlig 
personskade 
 
10 - 20 personer 
alvorlig skadde 
 
1 - 10 personer 
døde 

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

Miljø (jord, vann og 
luft) 

Ubetydelige 
miljøskader 
 
Mindre utslipp, 
ikke registrert i 
resipient 

Mindre alvorlig, 
men registrerbar 
skade 
 
Noe uønsket 
utslipp 
 
Restaureringstid 
< 1 år 

Betydelig 
miljøskade 
 
Betydelig utslipp 
med behov for 
tiltak 
 
Restaureringstid 
1 – 3 år 

Alvorlig 
miljøskade 
 
Stort utslipp med 
behov for tiltak 
 
Restaureringstid 
3 – 10 år 

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

Økonomiske/ 
materielle verdier 

Ubetydelig skade 
 
< 500.000 kr 
 
Teknisk 
infrastruktur 
påvirkes i liten 
grad 

Mindre skader 
 
500.000 – 10 
mill. kr 
 
Teknisk 
infrastruktur 
settes ut av drift 
i noen timer 

Betydelige 
skader 
 
10 – 100 mill. kr 
 
Teknisk 
infrastruktur 
settes ut av drift 
i flere døgn 

Alvorlige skader 
 
100 – 500 mill. kr 
 
Teknisk 
infrastruktur 
settes ut av drift 
i flere måneder. 
Andre systemer 
rammes 
midlertidig 

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

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
A
N

N
S
Y
N

L
IG

H
E
T
 

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 

     

 
 
 

Naturbasert sårbarhet  

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og 
helse  

Miljø  Økonomi  

Ekstremvær www.met.no  

1 Sterk vind     Vind blir ikke sett på som en risiko 
for området. Sterk vind kan 
forekomme, men slik området ligg 
til, vil det ikke blir utsatt for 
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vindpåkjenning utover det som en 
kan forvente.  

2 Store nedbørsmengder     Store nedbørsmengder kan 
forekomme, men blir ikke sett på 
som en risiko for planområdet.  

3 
Store snømengder  

   Store snømengder sjelden et 
problem i området.  

4 Annet      

Flomfare www.nve.no  

5 Flom i elver / bekker  K1xS4 K2xS4 K2xS4 Samtlige kulverter som krysser 
Midtunelva og Storelva har for lav 
kapasitet for en 200-årsflom. 

6 Flom i vassdrag/ innsjøer     Ikke aktuelt.  

7 Overvannshåndtering     Ikke aktuelt. 

8 Springflo / stormflod  S4xK1 S4xK1 S4xK1 Kan forekomme 

9 Historisk flomnivå     Ikke aktuelt. 

10 Annet      

Skredfare www.skrednett.no  

11 
Kvikkleireskred  

   Det er ikke påvist kvikkleire i 
planområdet.  

12 Løsmasseskred     Ikke aktuelt   

13 Is – og snøskred     Ikke aktuelt. 

14 Steinras, steinsprang     Ikke aktuelt. 

15 Historiske hendelser     Ikke aktuelt. 

16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no  

17 Setninger     Ikke aktuelt  

18 Utglidinger     Ikke aktuelt  

19 Radon     Radon blir ikke sett på som et 
problem i området.  

20 Annet     

Plante og dyreliv www.dirnat.no 

21 Planter    Ingen sårbare arter registrert i 
naturbase 

22 Dyr    Ingen sårbare arter registrert i 
naturbase 

23 Fugler    Ingen sårbare arter registrert i 
naturbase 

24 Annet    Ingen sårbare arter registrert i 
naturbase 

Kulturområde  

25  Fornminne    Ikke aktuelt 

26 Kulturminne    Ikke aktuelt 

Virksomhetsbasert sårbarhet  

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og 
helse  

Miljø Økonomi  

Brann/eksplosjon 

27 Brannfare    Planområdet ligger sentralt i 
Bergen i forhold til brannstasjon, 
og ikke i brannsmitteområde. 

28 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

29 Annet     

Energitransport 

30 Høyspent    Ikke aktuelt. 

31 Lavspent    Ikke aktuelt. 

32 Gass    Ikke aktuelt. 

33 Annet     

Forurenset vann 

34 Drikkevannskilde    Ikke aktuelt. 

35 Sjø, badevann, fiskevann, 
vassdrag og lignende 

   
Ikke aktuelt. 

36 Nedbørsfelt    Ikke aktuelt. 

37 Grunnvannsnivå    Ikke aktuelt. 
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38 Annet     

Forurenset – grunn http://www.sft.no 

39 Kjemikalieutslipp    Ingen kjent risiko. 

40 Annet     

Forurenset - luft 

41 Støv/partikler/røyk    Ingen kjent risiko. 

42 Støy    Ingen kjent risiko. 

43 Lukt    Ingen kjent risiko. 

44 Annet     

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no 

45 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 

46 Friluftsliv S5xK2 S5xK1 S5xK1 Bratt terreng nær barnehage. 

47 Annet     

Sårbarhet knyttet til infrastruktur  

 Uønskede hendelser/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Menneske  Miljø  Økonomi  

Trafikkfare http://www.vegvesen.no 

48 Trafikkulykker på vei 
S5xK2 S5xK1 S5xK1 

Planområdet har i dag to 
trafikkfarlige avkjørsler. 

49 Annet 
S5xK2 S5xK1 S5xK1 

Manglende fortau og utflytende 
kryss nær planområdet 

      

Forurensning 

50 Støv/partikler 
S5xK1 S5xK1 S5xK1 

Planområdet kan være forurenset 
fra vegtrafikk 

51 Støy 
S5xK2 S5xK1 S5xK1 

Del av planområdet ligger innenfor 
gul støysone. 

52 Lukt 
S5xK1 S5xK1 S5xK1 

Planområdet kan være forurenset 
fra vegtrafikk 

53 Utslipp/kjemikalier 
S5xK1 S5xK2 S5xK1 

Planområdet kan være forurenset 
fra vegtrafikk 

54 Annet     

Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no 

55 Vei 
S5xK2 S5xK1 S5xK1 

Flere ulykker i krysset fv. 185 
Hardangervegen – Midtunheia og 
ved bussholdeplass i fv. 185. 

56 Sjø    Ingen kjent risiko. 

57 Luft    Ingen kjent risiko. 

58 Annet     

 

Liv og helse K1 K2 K3 K4 K5 

S
a
n
n
sy

n
li
g
h
e
t 

En hendelse 
oftere enn 
hvert 20. år 

S5 50, 52, 53 
46, 48, 51, 
55 

   

En hendelse per 
20 – 200 år 

S4 5, 8  

   

En hendelse per 
200 – 1000 år 

S3 

     

En hendelse per 
1000 – 5000 år 

S2 

     

En hendelse 
sjeldnere enn 

5000 år 
S1 

     

 

http://www.sft.no/
http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
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Miljø  
(jord, vann og luft) 

K1 K2 K3 K4 K5 
S
a
n
n
sy

n
li
g
h
e
t 

En hendelse 
oftere enn 
hvert 20. år 

S5 
46, 48, 50, 
51, 52, 55 

53 

   

En hendelse per 
20 – 200 år 

S4 8 5 

   

En hendelse per 
200 – 1000 år 

S3 

     

En hendelse per 
1000 – 5000 år 

S2 

     

En hendelse 
sjeldnere enn 

5000 år 
S1 

     

 

Økonomiske/ materielle 
verdier  

K1 K2 K3 K4 K5 

S
a
n
n
sy

n
li
g
h
e
t 

En hendelse 
oftere enn 
hvert 20. år 

S5 
46, 48, 50, 
51, 52, 53, 55 

  

  

En hendelse per 
20 – 200 år 

S4 8 5  

  

En hendelse per 
200 – 1000 år 

S3 

     

En hendelse per 
1000 – 5000 år 

S2 

     

En hendelse 
sjeldnere enn 

5000 år 
S1 

     

 
 

Oppsummering 

 

ROS-analysen viser at det er risiko knyttet til trafikksikkerhet i dagens situasjon, både i, og i nærheten av 

planområdet. De to avkjørslene til planområdet, har begrensede siktforhold til fortau, og fortau mangler i 

nærheten av fylkesveien. Det er også brede og utflytende kryss og avkjørsler til næringseiendommene. 

Trafikksikkerheten vil bli bedret med planforslaget, ved at fortau utvides, kryssene strammes opp og frisikt 

reguleres inn. Fortau er regulert helt frem til fylkesveien i allerede godkjente planer, slik at det vil bli en 

sammenhengende trasé for myke trafikanter i området. 

 

Trafikkulykkene som er registrert er i stor grad eldre hendelser, og en anser at tiltak er blitt iverksatt. Det er 

kun en nyere hendelse, og denne kan sees på som enkeltstående. 

 

Støy er et problem i en liten del av planområdet. Her ligger det i dag støyfølsom bebyggelse i form av en 

barnehage. Barnehagen har en liten egnet plassering, og vil ikke bli videreført i planforslaget. Ny bebyggelse er 
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ikke klassifisert som støyfølsom bebyggelse, og kan derfor etableres. Det er krav i Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging (T1442/2012) at innendørs støynivå skal være tilfredsstillende. Dette er innarbeidet 

og sikret i bestemmelsene. 

 

Terrenget i planområdet er delvis meget bratt, og kan derfor være uegnet for lek. En del terreng beholdes med 

den hensikt at det skal fungere som en vegetasjonsskjerm mot boligbebyggelsen. 

 

Dersom flom oversvømmer kulvert i fv. 185, vil det kunne bli redusert fremkommelighet til planområdet i en 

begrenset periode. 

 

Utslipp er et generelt problem i nærheten av trafikkerte veier, og blir ikke sett på som et problem ettersom 

det ikke skal bygges støyfølsom bebyggelse. 

  



 
 

Fana. Gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen 
Bergen kommune. 
Planid.: 1201_63730000 

Side | 41 

10 MEDVIRKNING 

Varsling ble gjennomført 10.03.2014 – 30.04.2014. Alle merknader er satt inn i matrisen under.  
Det kom inn 10 merknader, 9 var fra offentlige instanser og 1 var fra private. 
 

Nr Avsender Dato 

 Offentlige instanser – statlig/ fylkeskommunal 

1 Statens vegvesen 17.03.2014 

2 Fylkesmannen i Hordaland 08.05.2014 

3 Hordaland fylkeskommune, regionalavdelinga 28.05.2014 

4 BKK nett 06.06.2014 

 Kommunale etater  

5 Bergen kommune, brannvesenet 17.03.2014 

6 Bergen kommune, grønn etat 24.04.2014 

7 Bergen kommune, trafikketaten 30.04.2014 

8 Bergen kommune, vann- og avløpsetaten 30.04.2014 

9 Bergen kommune, byantikvaren 19.05.2014 

 Private og organisasjoner 

10 Stiftelsen kanvas 28.03.2014 

 
Merknadene handlet i hovedsak om: 

• Trafikksikker veg. 

• Gode løsninger for myke trafikanter. 

• Ivareta barn og unges interesser, ta særlig hensyn til områder som er i bruk eller egnet til bruk for 
barn og unge. 

• Sikre branntekniske krav. 

• Bevare en bredest mulig vegetasjonsskjerm. 

• Behov for VA-rammeplan parallelt i planarbeidet. 

• Dokumentering av kulturminner og kulturminnemiljø. 

• Mulig behov for ny nettstasjon. 
 
Varsling av utvidelse av planområdet ble gjennomført 30.03.2015 – 05.05.2015. Det kom inn ytterligere 3 
merknader fra offentlige instanser. 
 

Nr Avsender Dato 

 Offentlige instanser – statlig/ fylkeskommunal 

11 Statens vegvesen 24.04.2015 

12 Bergen kommune, Bergen brannvesen 23.04.2015 

13 Bergen kommune, Trafikketaten 04.05.2015 

 
Merknadene handlet i hovedsak om: 

• Snarvei må reguleres privat og i tilstrekkelig standard. 

 
Alle merknadene er oppsummert, og kommentert i eget vedlegg. 
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11 FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for kontorbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og 
infrastruktur. Det planlegges for én samlet avkjørsel til Midtunhaugen. For å skjerme tilgrensende 
boligbebyggelse mot kontorbebyggelsen, beholdes det et grøntbelte mellom de to formålene. Det legges også 
til rette for en snarvei for gående og syklende mellom kontorbebyggelsen og fylkesveien. 
 
Planforslaget gir en mer trafikksikker situasjon for kjørende, syklende og gående langs planområdet enn dagens 
regulering. Antall avkjørsler er redusert fra to til én, og denne avkjørselen er planlagt med tilstrekkelig frisikt 
og radius. Sammenhengende fortau fra planområdet og frem til fv. 185 er regulert i gjeldende planer, og det er 
krav om at krysset Midtunheia - fv. 185 skal være ferdig opparbeidet i henhold til plan 18260000 før 
igangsettelse. 
 
Planforslaget gir en mulighet for etablering av en god snarvei for myke trafikanter, mellom kontorområdet og 
fylkesveien. Snarveien kan være med på å fremme sykkel og gange som et attraktivt fremkomstmiddel, fremfor 
bil.  
 
Planforslaget er i tråd med hovedføringen i kommuneplanen, om at området skal utvikles som næringsområde. 
Det er eksisterende næringsareal nordvest og sørøst for planområdet, i tillegg til at det er et eksisterende 
kontorbygg innenfor selve planområdet i dag. Planen tar hensyn til omkringliggende omgivelser, ved at et grønt 
belte beholdes mot boligområdet i sørvest, som en vegetasjonsskjerm. 
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