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1 SAMMENDRAG 

Planområdet ligger på Ellingshaugen i Alvøen. Det inneholder i dag to ubebygde boligtomter, samt en 
barnehage som nå er nedlagt. I planforslaget forutsettes barnehagen revet og at det blir lagt til rette for to 
eneboligtomter her, slik at det til sammen blir mulighet for å legge til rette for 4 nye eneboliger i 
planområdet. 

2 NØKKELOPPLYSNINGER 

 

Bydel Laksevåg 

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Ellingshaugen 29 

Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 130 Bnr. 34  

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

Regulert til bolig og barnehage i planid: 6070000 
Avsatt til bebyggelse og anlegg i KPA 

  

Forslagstiller Alvøen Eiendommer as 

Grunneier (sentrale) Alvøen Eiendommer as 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Ny plans hovedformål Frittliggende boliger 

Planområdets størrelse i daa 4,086 daa 

Grad av utnytting 38% BRA totalt 

Antall nye boliger 4 boliger 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde o.l.)  

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 

Konsekvensutredningspliktig (j/n) n 

  

Kunngjøring oppstart, dato 24.03.15 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte holdt (j/n) j ( møte holdt 07.10.15 for naboer) 

3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 BAKGRUNN 

I gjeldende reguleringsplan for Alvøen (plannr. 6070000) fra 1983 er arealene avsatt til barnehage og bolig. Det 
er gjennom en reguleringsendring ønskelig å omregulere barnehagetomten til boligbebyggelse frittliggende 
småhus, der barnehagen forutsettes revet da den er nedlagt. Samtidig vurderes det å gjøre noen endringer for 
to tomter regulert til bolig når det gjelder begrensninger i gjeldende plan for grunnflate og byggehøyde. Disse 
to tomtene er ubebygde. 

3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for 4 nye eneboliger ved blant annet å omregulere 
barnehagetomten i sør til frittliggende småhusbebyggelse med plass for 2 eneboliger. I den nordlige delen 
ønsker man å beholde de to eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på 
bestemmelsene for disse for å tilpasse dem bedre til dagens standard. 
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4 PLANPROSESSEN 

4.1 VARSLING 

Oppstart av planarbeid ble varslet i Bergens Tidende 24.03.15, samt i brev til naboer og offentlige og statlige 
instanser. 
 

 
Figur 1: Varslingsannonse. 
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Den 26.mai 2017 ble det varslet utvidelse av planområdet til berørte parter. Dette ble gjort da det etter 
offentlig ettersyn har det blitt stilt krav fra kommunen om at planområdet må utvides til også å omfatte 
lekearealet som ligger like nordøst for planområdet og som i gjeldende plan for området, planid: 6070000, er 
regulert til parkering. Dette kravet er stilt da kommunen ønsker at området skal omreguleres til lekeareal for 
barn. Arealet er ikke opparbeidet som parkeringsplassen, kun regulert til formålet, og arealene blir i dag 
allerede benyttet som lekeareal. 
 

 
Figur 2: Kart som viser utvidelse av planområdet, der arealet som er lagt  
til er markert med skravur. 

4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING 

Det kom inn 11 merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid, disse er oppsummert og 
kommentert i vedlagt merknadsskjema. I forbindelse med utvidelsen av planområdet kom det ikke inn noen 
merknader. 

5 GJELDENDE PLANSTATUS 

5.1 FYLKES(DEL)PLAN 

 Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008 

 Fylkesdelplan for energi, 2001-2012 

 Fylkesdelplan for kystsona i Hordaland, 2001-2004 

 Regional kulturplan: Premiss – kultur (2015-2025) 

 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2008-2012 

 Regional plan for folkehelse, 2014-2025 – Flere gode leveår for alle 

 Klimaplan for Hordaland 2014-2030 
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5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN 

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg og blir i tillegg omfattet av hensynssone for 
flystøy- gul sone, funksjonell strandsone og kulturmiljøområde-Alvøen. 
 

 
Figur 3: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
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5.3 REGULERINGSPLANER 

I gjeldende reguleringsplan fra 1983 er planområdet regulert til bolig og allmennyttig formål, barnehage.  
I 1985 ble det vedtatt en mindre reguleringsendring der sørlig del av barnehagetomten ble regulert til bolig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området til venstre, Laksevåg. Gnr. 130 Bnr. 1,  
Alvøen sentrum, planid: 6070000. Mindre reguleringsendring til høyre, planid: 6070002. 
 
 

5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER 

 Arkitektur og byformingspolitikk, Bergen kommune, 2. mai 2011 

 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2010- 2013 

 Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune (på høring) 

 Sykkelstrategi, Bergen 2010-2019 

 Prinsipper for fortetting (2006) 

 Tilgjengelighetsmeldingen (2005) 
 

5.5 STATLIGE RETNINGSLINJER 

 Statlige retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Prinsipper for fortetting 
(2006) 

 Statlige retningslinjer for universell utforming 

 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging  
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6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

6.1 LOKALISERING 

Planområdet ligger i Alvøen rundt 13 km sørvest for Bergen sentrum. Området ligger i et allerede etablert 
boligområde. Her finner man hovedsakelig en gammel og karakteristisk trehusbebyggelse av eldre dato, men 
også noen eneboliger av nyere dato. Planområdet ligger videre med kort nærhet til sjø, Alvøpollen, og til store 
naturområder med gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.  
  

 
Figur 5: Kart som viser lokalisering av planområdet. Kilde: 1881.no/kart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet 
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6.2 AVGRENSING 

Avgrensningen av planområdet er hovedsakelig satt ut i fra tomtegrenser, men det er også tatt med veiareal 
som går utover disse. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Kart som viser avgrensningen av planområdet. 
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6.3 TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS 

Tilstøtende planområdet finner man hovedsakelig boliger. De fleste av disse er eldre trehus som er 
karakteristiske for Alvøen. Planområdet ligger videre på en liten halvøy med kort nærhet til sjø i øst, vest og 
sør. Øst for planområdet finner man også en båthavn. 
 

 
Figur 7: Tilgrensende areal til planområdet. Kilde: kart.gulesider.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laksevåg. Gnr. 130 Bnr. 34. Alvøen/Ellingshaugen 
Bergen kommune  
Planid: 64320000 

Side | 12 

6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Av bebyggelse innenfor planområdet er det kun ett bygg. Dette har fungert som barnehage, men barnehagen 
ble lagt ned for rundt 1 år siden. 
 

 
Figur 8: Bilde av eksisterende bebyggelse av området. Kilde: norgeibilder.no 
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6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK 

Planområdet ligger på toppen av en liten halvøy og er forholdsvis flatt, med tilgrensende skråninger ned mot 
sjøen. Landskapet i området rundt ellers er kupert og består av mye skog. 
 

 
Figur 9: Bilde som viser topografien i området. Kilde:norgei3d.no 

6.6 SOLFORHOLD 

Planområdet ligger åpent til på toppen av en liten ås og har således gode solforhold. 
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6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Det er helt i nordøst og sør for planområdet gjort registeringer av kystmarikåpe som er en truet rødlisteart. I 
sjøen like sør for planområdet er det også gjort registrering av makrellterne og alke som også er truede 
rødlistearter. Når det gjelder vegetasjon består den hovedsakelig av tilførte hagevekster o.l. 
 

 
Figur 10: Registeringer som er gjort av arter rundt planområdet. Kilde: miljostatus.no/kart 

 

6.8 GRØNNE INTERESSER 

Den sørlige delen av planområdet har vært brukt som barnehage til inntil for rundt 1 år siden. Det er trolig at 
barn i nærområdet bruker den gamle lekeplassen/utearealet til barnehagen. Innenfor den nordvestlige tomten 
i planområdet ligger en gammel trehytten som tidligere ble brukt av ungene til en av naboene. Disse har nå 
voks fra trehytten og den er ikke lenger i bruk. Utover dette er en ikke kjent med at barn bruker området. 
Nærmeste idrettspark og ballbane ligger ved Alvøen idrettspark i underkant av 2 km nord for området. Like 
vest for idrettsparken ligger Alvøen skole der man også finner en fotballbane. 
 

6.9 KULTURMINNE 

Se vedlagt kulturminnerapport datert 16.06.17. 
 
 

6.10 VEG OG TRAFIKKFORHOLD 

Tilkomst til planområdet er via Fv 197 Alvøveien. Man tar så av til Pålaveien som leder inn til veien 
Ellingshaugen som gir tilkomst til selve planområdet. Fv 197 har en ÅDT på 1300 og en fartsgrense på 40 km/t. 
Pålaveien og Ellingshaugen har en fartsgrense på 30 km/t. ÅDT for disse veiene er ikke kjent. 
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6.11 STØY 

Planområdet blir ikke berørt av veitrafikkstøy. 
 

 
Figur 11: Veitrafikkstøy i området. Kilde: miljostatus.no/kart 

Hele planområdet kommer innenfor gul flystøysone. 
 

 
Figur 12: Gul flystøysone over området.  
Kilde: http://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=BGO 
 
 
 

http://saas.avinor.no/flystoy/lufthavn.html?iata=BGO
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6.12 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING 

Det ligger to bussholdeplasser i nær tilknytning til planområdet, en like i vest og en i sør. For å komme seg fra 
Bergen sentrum til planområdet kan man ta buss 5 og 6 til Loddefjord terminal for så å bytte til buss 42 som 
går til Alvøen. Her har man mange avganger daglig med en reisetid på 42-47 minutter. Buss 42 har også 
direkteruter til Alvøen fra Bergen sentrum, men med noe sjeldnere avgang enn alternativet der man bytter 
buss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Bussholdeplasser i tilknytning til planområdet. Kilde: kart.finn.no 

 

6.13 VANN OG AVLØP 

Det er offentlig vann og avløp i tilknytning til planområdet med påkoblingsmuligheter. Det ligger blant annet 
kommunale ledninger med tilhørende anlegg over eiendommen 130/1 i vei. Nybygg i planområdet kan påregne 
å få tilknytningsrett til kommunalt va-nett 
 

6.14 ENERGI 

Energibruken i området er elektrisk, området kommer ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 
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6.15 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Det ligger flere skoler og barnehager i området rundt planområdet. 
 

 
Figur 14: Oversikt over bl.a. skoler og barnehager rundt planområdet. Kilde: bergenskart.no 

 
Nærmeste barnehage er Seledammen barnehage som ligger på Håkonshella rundt 3 km sør for planområdet. 
Nærmeste barneskole er Alvøen skole som ligger rundt 2 km nord for planområdet og nærmeste ungdomsskole 
er Kjøkkelvik skole, rett over 5 km nordøst. 
 
Det er trygg skolevei fra planområdet Alvøen skole i nord. Man kan enten gå langs hovedveien i øst, Alvøveien, 
der det er fortau, eller på den mindre trafikkerte veien Ramsvikveien i vest. 
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Figur 15: Kart som viser gangveimuligheter til Alvøen skole. Kilde:kart.gulesider.no 
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Nærmeste dagligvarehandel ligger på Alvehaugen rundt 2,5 km nord for planområdet. Rundt 6 km nordvest for 
planområdet ligger kjøpesenteret Vestkanten hvor det er et stort tilbud av handels- og servicetilbud. 
 

 
Figur 16: Oversikt over handels- og servicetilbud i tilknytning til planområdet. Kilde: kart.finn.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestkanten 
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6.16 LOKALKLIMA 

Av kartet under hvor det er gjort registrering av vindhastighet kommer planområdet innenfor område med 
vindstyrke 40 m/sek og er således ikke spesielt vindutsatt. 
 

 
Figur 17: Utdrag fra rapporten "Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune", utarbeidet av 
Norwegian Meterological Institute, datert 23.05.2006. 

6.17 RISIKO 

Det er ingen kjente risikofaktorer innenfor planområdet. 

6.18 PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

Ingen kjente. 

7 UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

8.1 INNLEDNING 

I planforslaget er det lagt til rette for 4 nye eneboliger ved blant annet å omregulere barnehagetomten i sør til 
frittliggende småhusbebyggelse med plass for 2 eneboliger. Det forutsettes at barnehagen rives. I den nordlige 
delen ønsker man å beholde de to ubebygde eneboligtomtene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre 
noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse de bedre til dagens standard. I tillegg er tomtegrensene 
justert, og en gangvei regulert i 1983 som ikke ble opparbeidet, tatt ut i nytt forslag til plankart. De nye 
boligene skal føye seg inn i den eksisterende bebyggelsen 
 

 
Figur 18: Reguleringsplanforslag.  

8.2 REGULERINGSFORMÅL  

Formål Totalt areal 

Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse – frittliggende småhus 2,862 daa 

Lekeplass 0,326 daa 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Veg 0,897 daa 

Hensynssoner  

Frisikt  

Totalt 4,086 ≈daa 
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8.3 BYGGEFORMÅL 

Byggeformål  

Reguleringsformål Frittliggende småhus 

Areal 2,862 daa 

Antall boenheter 4 

Byggehøyde 7 meter 

BRA 35% - 45% 

Parkeringsplasser 8 

 

Gjeldende plan Nytt planforslag 

BFS1  
Tomt: 597 m2 
Utnyttelse: Grunnflate må ikke overstige 1/3 av 
tomtens areal  
Maks grunnflate: 199 m2 

BFS1 
Tomt: 597 m2 
Utnyttelse: BRA 45%  
Maks grunnflate: 268 m2 (Dette er om det kun legges 
opp til en etasje, noe som ikke er aktuelt i 
prosjektet. Reell grunnflate på boligene er rundt  
150 m2 i prosjektet) 

BFS2: 
Tomt: 794 m2 
Utnyttelse: Grunnflate: må ikke overstige 1/3 av 
tomtens areal. 
Maks grunnflate: 265 m2 
 

BFS2 
Tomt: 794 m2 

Utnyttelse: BRA 35% 
Maks grunnflate: 278 m2 (Dette er om det kun legges 
opp til en etasje, noe som ikke er aktuelt i 
prosjektet. Reell grunnflate på boligene er rundt  
150 m2 i prosjektet) 

 

 
Figur 19: Illustrasjon som viser grunnflate i gjeldende plan (grønn linje) opp mot grunnflate i nytt planforslag. 

8.4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Det vil bli lagt til rette for 4 eneboliger innenfor planområdet. Disse vil ha 1 ½ etasje + kjeller. Det tidligere 
barnehagebygget forutsettes revet. Den totale utnyttelsen i planområdet er BRA 38 %. 
 

Maksimal BRA inkl. parkering 1090 m² 

Beregningsgrunnlag (BFS1-4, f_SV3) 2893,7 m2 

%BRA totalt 38 % 

 
 
 
 
 
 

BFS1 

BFS2 
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Tomt Tomtestørrelse %BRA totalt Maksimalt BRA bolig BRA parkering Total BRA 

BFS1 596,9 m² 45 % 230 m² 37,5 m2 267,5 m2 

BFS2 793,7 m² 35 % 240 m² 37,5 m2 277,5 m2 

BFS3 783,7 m² 35 % 240 m² 37,5 m2 277,5 m2 

BFS4 676,1 m² 40 % 230 m² 37,5 m2 267,5 m2 

BFS5 Dette området er en del av tomt 130/64 der det ble gjort en mindre reguleringsendring i 
1984. Etter den mindre endringen ble gjort ser det ut til at eiendomsgrensene til 130/64, 
som endringen delvis omfattet, har blitt justert. BFS5 omfatter det arealet som i etterkant 
ser ut til å ha blitt innlemmet i 130/64. Dette var ette den mindre endringen fortsatt 
regulert til barnehage og er derfor nå blitt tatt med i reguleringsplanen slik at det ikke skal 
bli liggende igjen en liten bit som fortsatt er reguler til barnehage. 

 
 
Tomtene har regulert maksimal gesims- og mønehøyde i forhold til kote. I tillegg er det i bestemmelsene satt 
en maksimal byggehøyde totalt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Det vil bli gjort litt terrenginngrep i planområdet, dette for å tilpasse boligene til terrenget, slik at de sklir 
mest mulig inn i området og ikke blir for framtredende. Innenfor BFS3 og BFS4 er terrenget forholdvis flatt, 
men skrår noe oppover mot vest. Her vil det således bli mindre terrenginngrep og kun være nødvendig med 
enkelte lave murer. For BFS1 og BFS2 vil det bli noe mer terrenginngrep da terrenget her skrår en del oppover 
mot sørvest. For å hindre at for mye av tomtene må planeres ut vil boligene bli lagt i terrenget slik at 
underetasjen/1. etasjen, der det vil bli lagt til rette for garasje og boder, delvis blir dekket av terrenget, mens 
man i 2. etasjen kommer ut på terreng og får godt med lys inn i boligene. Hvordan boligene kan legges i 
terrenget illustreres i 3D illustrasjonene under. 
 

 
Figur 20: 3D illustrasjon som viser utforming av BFS4 til venstre og BFS3 til høgre.  
Illustrasjon er utarbeidet av Sven Gundersen. 
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Figur 21: 3D illustrasjon som viser utforming av BFS3 til venstre og BFS4 til høyre.  
Illustrasjon er utarbeidet av Sven Gundersen. 
 

 
Figur 22: 3D illustrasjon som viser utforming av BFS1 til venstre og BFS2 til høyre.  
Illustrasjon er utarbeidet av Sven Gundersen. 
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Figur 23: 3D illustrasjon som viser utforming av BFS1 lengst bak og BFS2 lengst framme.  
Illustrasjon er utarbeidet av Sven Gundersen. 
 

8.5 UNIVERSELL UTFORMING 

Man har hatt stort fokus på terrengtilpassing, samt på å få et uttrykk og en utforming av boligene som passer 
inn i boligmiljøet i Alvøen. På grunn av dette har en ikke fått lagt til rette for boliger som er universelt 
utformet. 

8.6 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL 

Kravet til privat uteoppholdsareal er på minimum 150 m2 for eneboliger og for fellesareal er kravet 50 m2 per 
enhet. Tomtene i planområdet er mellom 600-800 m², og det er vurdert å være tilfredsstillende uten å 
regulere fellesareal i tillegg. Det er i gjeldende plan avsatt areal for felles lek og uteoppholdsareal i 
umiddelbar nærhet til planområdet, se figur 4, samt at parkeringsarealet som ligger inntil dette området er 
omregulert til lekeplass i planforslaget. Den regulerte parkeringsplassen har aldri blitt benyttet til parkering og 
er i dag opparbeidet med en lekehytte, trampoline og basketkurv. 
 

 
 
 

Figur 24: Bilde at eksisterende lekeområde nordøst i planområdet. 
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Privat uteoppholdsareal 
 

Tomt Tomtestørrelse BYA bolig + 
garasje/parkering 

Tilgjengelig 
uteopphold 

Krav til 
uteopphold, 
privat + felles 

BFS1 596,9 m²  150 m² 446,9 m2 150 m2 + 50 m2 

BFS2 793,7 m²  150 m² 643,7 m2 150 m2 + 50 m2 

BFS3 783,7 m²  150 +25+12,5 m² 596,2 m2 150 m2 + 50 m2 

BFS4 676,1 m²  150 +25+12,5 m² 488,6 m2 150 m2 + 50 m2 

m2 BYA innenfor hver tomt er ca. størrelser basert på arkitekts forslag til utforming av boligene 
 
Som man kan se av de vedlagte sol- og skyggediagrammene ser man at uteoppholdsarealene har rikelig med 
sol.  
 

8.7 PARKERING/GARASJER 

Planområdet kommer innenfor parkeringsområde P4 der det er krav om 1,4 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. I 
forhold til størrelsen på boligene er ikke det hensiktsmessig å bruke denne beregningsmåten. Det forutsettes 
derfor at det skal settes av 2 parkeringsplasser per bolig som blir vurdert som et tilstrekkelig antall i forhold til 
boligtype, samt beliggenhet. For sykkel er det krav om 2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Som ved 
bilparkering er heller ikke denne beregningsmåten hensiktsmessig å bruke. Det forutsettes derfor at det skal 
settes av 2 sykkelparkeringsplasser per bolig som blir vurdert som et tilstrekkelig antall. Parkering løses 
innenfor hver enkelt tomt. Det vil være mulighet for å oppføre garasje/bod på tomtene hvor blant annet sykler 
kan oppbevares.  

8.8 TRAFIKKAREAL 

SV1 og SV4 er regulert med en bredde på 4 meter og SV2 og f_SV3 er regulert med en bredde på 3,5 meter. 
Dette er stort sett i henhold til eksisterende veibredder, og det er derfor ikke lagt opp til rekkefølgekrav på vei 
for annet enn ny felles tilkomstvei f_SV3. 
 
Reguleringsendringen fra barnehage til to eneboligtomter, vil etter vår vurdering føre til en reduksjon av 
beregnet trafikkmengde. Følgelig er innspillet fra Statens vegvesen om utbedring av kryss utenfor planområdet 
vurdert å ikke være rimelig i forhold til hva reguleringsendringen innebærer. 

8.9 STØYTILTAK 

I flystøyrapporten utarbeidet av sweco, datert 16.03.15, er det konkludert med at tomtene innenfor 
planområdet har lavere støy enn det Fylkesmannen/ Miljøverndepartementet krever for flystøybelastet 
uteareal i Bergen. Uteareal kan derfor plasseres hvor som helst på tomta. Støybelastningen er ikke høyere enn 
Lden=52 dB, slik at alle fasader vil være tilfredsstillende som stille side, og det trengs ikke ta spesielle hensyn 
ved plassering av soverom. Alle stuer vil kunne bygges med standard vinduer og med moderate krav til 
lydisolering i tak. Soverom bør nok ha litt bedre vinduer enn standard, trolig Rw+Ctr=32 dB for å tilfredsstille 
NS8175. Endelig beregning av innendørs støynivå og dimensjonering av fasadeelementer bør foretas i 
forbindelse med byggesøknad. 

8.10 AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 

Avfallsløsningen i området i dag er at hver husstand har sine egne søppelspann som blir stilt opp langs veien 
Ellingshaugen for tømming de dagene da dette finner sted. Samme løsning vil bli benyttet for boligene innenfor 
planområdet. Tilkomstveien for bossbil er på 4 meter som er tilstrekkelig bredde. Det er videre mulighet for 
bossbil å snu like sør for planområdet. Nærmeste returpunkt ligger rundt 450 meter nord for planområdet ved 
krysset Alvøveien/Håkonshellaveien. 

8.11 RISIKO 

Ingen kjent risiko. 

8.12 ANNET 

Trafikksikring i anleggsperioden: 
Ved byggesøknad vil en fullstendig trafikksikkerhetsplan utarbeides med analyse og planløsninger. Da også som 
en ROS analyse. Dette for at man skal ivareta alle elementer som et verktøy for anleggsfasen og fremfor alt 
som holdningsskapende og driftsmessige tiltak i ettertid. 
Det utarbeides arbeidsvarslingsplaner for anleggsområdet som skal godkjennes i forkant før oppstart. 
Hele anleggsområdet vil sikres med sikringsgjerde under anleggsfasen. 
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9 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

9.1 OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

Planforslaget er i tråd med overordnede planer, både når det gjelder statlige retningslinjer og 
kommuneplanen. I forhold til statlige retningslinjer i forhold samordnet bolig, areal og transportplanlegger, 
samt barn og unges interesser i planleggingen er planforslaget i tråd med disse ved at det legges opp til en 
utbyggingen/fortetting i et etablert boligområdet hvor det er eksisterende vegtilkomst samtidig som man har 
tilgang til offentlig transport i nær tilknytning til planområdet. Planområdet ligger også skjermet og 
naturskjønt til med nærhet til sjø, uteoppholdsarealer som gjør det gunstig med tanke på barn og unge. I 
forhold til kommuneplanen er det det også i tråd med denne både i forhold til formålet, boliger, og 
utnyttelsesgraden. 

9.2 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Planforslaget legger opp til å endre regulert barnehage, i planid: 6070000 fra 1983, til to eneboligtomter. To 
regulerte eneboligtomter er justert i forhold til gjeldende plan, samtidig er en regulert gangvei tatt ut. Denne 
gangveien var i reguleringsplanen fra 1983 ment å være en snarvei til ferjekaien og bussforbindelse til Bergen, 
sør for planområdet, men ble aldri opparbeidet. Også barnehagen sør for snarveien stenger for muligheten til 
en snarvei sør til ferjekaien via den regulerte gangveien. Ferjekaien ble nedlagt i 1996 da Bjorøytunnelen 
åpnet og sambandet Alvøen-Bjorøyhavn ble nedlagt. Om gangvegen hadde vært opparbeidet kunne den vært en 
snarvei til barnehagen, men siden barnehagen nå er nedlagt vil ikke dette være aktuelt lenger heller. 
Nærmeste bussholdeplass ligger lenger nord, og følgelig er ikke den regulerte gangveien lenger en snarvei til 
offentlig kommunikasjon. Det er derfor vurdert at den ikke har en funksjon om er hensiktsmessig å videreføre i 
reguleringsendringen, se figur under. 
 

 
Figur 25 – Snarveier i området 

Nærmeste 

bussholdeplass 

Bussholdeplass 
og nedlagt 
ferjekai 
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9.3 ESTETIKK 

De nye boligtomtene ligger tett opp mot bevaringsverdig bebyggelse. Det er derfor viktig at ny bebyggelse 
tilpasses strøkskarakteren. Den nye bebyggelsen det legges opp til er utformet med utgangspunkt i det typiske 
Alvøenhuset som området domineres av. Under er typiske trekk ved denne hustypen som planforslaget har tatt 
opp i seg, samt eksempelbilder på noen av disse karakteristikkene: 
- Grunnmur med lav kjeller. Tilpasset funksjon der det er garasjer. 
- Steintrapp med rapos for hovedinngang. 
- En etasje og loft med knevegg for soverom med vindu i hver gavl. 
- Sidebygninger sammenkoblet eller frittstående. 
- Smårutete sidehengslete vinduer, tett hoveddør i mørk kontrastfarge. 
- Ingen, eller lite takutstikk i gavler, lite, og innkasset kiste på langvegger. 
- Taktekket med uglassert rød tegl. Beskjeden "Kinavipp" 
- Kledning enten som enkeltfalset liggende vestlandskledning, eller med perlestaff. Høvlet eller heldekkende 
  malt overflate med glans.  Vannbord som avslutning over grunnmur. 
- Boligene og uteplasser tilpasset terrenget med natursteinsmurer, rekkverk og skjerming av uteplasser med 
  enten klassisk Bergensrekkverk i smijern, eller stående hvitmalt stakittgjerde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26: Eksisterende hus i området som ligger til grunn for utformingen av boligene i planområdet. 
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9.4 KONSEKVENSER FOR NABOER 

Det er tatt hensyn til de nærliggende naboene til planområdet. Boligene det legges til rette for vil oppføres i 
samme høyde og stil som nabobebyggelsen slik at de ikke vil bli til sjenanse for disse. Som man kan se av de 
vedlagte soldiagrammene er solforholdene i og rundt planområdet gode, eneste tidspunktet som er litt uheldig 
er 20.mars kl.15.00. Som man ser av sol- og skyggeillustrasjonen under vil bygget på BFS2 kaste en del skygge 
på uteoppholdsarealet til boligen i Ellingshaugen 5. Dette er imidlertid i mars da det ikke er like aktuelt å 
benytte utearealene som på sommeren. Boligen har videre to terrasser som det vil være sol på. 
 

 
Figur 27: Illustrasjon som viser sol- og skyggeforholdene 20.mars kl.15.00 

9.5 UNIVERSELL UTFORMING 

TEK10 vil følges i utforming av bygg og uteområder/tilkomst der dette er relevant. Planområdet ligger på en 
liten høyde. Dette medfører at det ikke vil være universell tilkomst til bussholdeplassen som ligger like nordøst 
for planområdet.  

9.6 TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD  

Parkering vil foregå på egen til tomt og vil ikke være til hinder eller sjenanse for naboer eller området. 
 
Trafikkmengden vil etter vår vurdering gå ned som følge av reguleringsendring fra barnehage til to 
tomannsboliger. 
 
 

9.7 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.  
§ 11: Tiltakshaver betaler. 
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.  
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Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 
 

Sentrale tema Vurdering 

Hva slags landskap, økosystem, naturtyper eller 
arter blir berørt av planen? 

Landskapet som blir berørt av planen består av noe 
bebygd areal, samt noe grøntareal. Det er imidlertid 
ikke gjort viktige registeringer for landskap, 
økosystem, naturtyper og arter innenfor 
planområdet og planen vil således ikke ha noen 
påvirkning for dette. 

Hva slags effekt vil planen ha på landskap, 
økosystem, naturtyper og arter? 

Planen vil føre til noe inngrep i landskapet, 
hovedsakelig i forhold til tilrettelegging av de 
ubebygde boligtomtene. Da det heller ikke er 
registret viktige naturtyper og arter i området vil 
ikke planen ha noen påvirkning for dette. 

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og 
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på stedet? 

Tilstanden for landskapet, økosystem og utviklingen i 
antall lokaliteter av naturtypene og bestandene på 
landsbasis og på stedet er uviss da det ikke er gjort 
registeringer av/en ikke er kjent med hvilke 
spesifikke typer og arter som finnes der.  

Foreligger det faglige rapporter og utredninger om 
naturmangfold i det aktuelle planområdet? 

En er ikke kjent med at det foreligger faglige 
rapporter og utredninger om naturmangfold i 
planområdet. 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter) 
om det aktuelle planområdet? 

Det foreligger ingen slik kunnskap som vi er kjent 
med. 

Vil planen påvirke truede og nært truede arter på 
Norsk rødliste for arter 2010? 

Vil ikke påvirke truede og nært truede arter på Norsk 
rødliste for arter 2010. 

Vil planen påvirke truede og nært truede naturtyper 
på Norsk rødliste for naturtyper 2011? 

Vil ikke påveirke truede og nært truede naturtypaer 
på Norsk rødliste for naturtyper 2011. 

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 
prioriterte arter? 

Ikke kjent med at planen vil påvirke utvalgte 
naturtyper eller prioriterte arter. 

Vil planen påvirke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Vil ikke påvirke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskyttede områder eller 
vernede vassdrag- 

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller 
vannforekomster. Er lagt inn en grønn buffer mot 
Nesttunelven. 

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Det er ikke registrert kulturlandskap innenfor 
planområdet og planen vil således ikke ha noen 
påvirkning for dette.  

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog? Planen vil ikke påvirke miljøregistreringer i skog. 

Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder (INON)? Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder 
(INON). 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er 
spesielt verdifulle for naturmangfold? 

Planen vil ikke påvirke område eller naturtyper som 
er spesielt verdifulle for naturmangfold. 

 
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 

Sentrale tema Vurdering 

Vet en nok om, og om hva slags virkninger det 
aktuelle tiltaket har for disse? 

Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.  

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig 
(alvorlig eller irreversibel) skade på landskap, 
økosystem, naturtyper og arter? 

Det vil bli noe terrenginngrep ved opparbeiding av 
de nye boligene men dette vil ikke medføre vesentlig 
skade på landskap, økosystem, naturtyper og arter. 

 
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting: 

Sentrale tema Vurdering 

Hva slags eksisterende tiltak eller bruk utgjør en 
påvirkning på landskap økosystem, naturtyper og 
arter? 

Den eksisterende bruken av området som tidligere 
barnehage og grøntareal vil ikke ha vesentlig 
påvirkning på landskap, økosystem, naturtyper og 
arter.  

Hva slags framtidige tiltak og bruk i landskapet eller 
økosystemet som en har oversikt over kan utgjøre en 
påvirkning på naturtyper og arter? 

Tiltak som vil skje i området vil være tilrettelegging 
av 4 nye boliger. Denne påvirkningen i landskapet vil 
likevel ikke ha vesentlig betydning da det ikke er 
gjort viktige registreringer av landskap økosystem, 
naturtyper og arter. 
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Hva vil den samlede belastningen (effekten) av 
planen eller tiltaket være, det vil si 
eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og 
framtidige tiltak og bruk? 

Planen vil gi noe økt belastning, men dette vil ikke 
være av vesentlig karakter 

Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet 
som rammes på kommunenivå, fylkesnivå og på 
landsbasis? 

Det er ikke naturmangfold av stor viktighet som blir 
rammet.  

Mangler en kunnskap om virkningen (effekten) av 
planen sin samlede belastning for landskap, 
økosystem, naturtyper og arter? I så fall må § 9 
tillegges stor vekt. 

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

 
 
 
Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler: 
 
Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. Kostnader som 
tiltakshaver kan måtte komme til å måtte dekke for å få tatt nødvendige naturmangfoldshensyn kan være: 
- At tiltakshaver blir pålagt å betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfold. 
- At tiltakshaver blir pålagt å overvåke naturtilstanden. 
- At tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidskrevende teknikk, lokalisering eller driftsform. 
- At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller avbøtende tiltak 

som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet. 
 
En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader for at det blir tatt særlige naturmangfoldshensyn. 
 
 
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker: 
 
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 
framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultat. Det er i 
planframlegget forsøkt å ivareta dette. 
Samlet vurdering av naturmangfoldet 
Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldsloven kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlig virkning for 
naturmangfoldet i området. 
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9.8 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET 

Planforslaget fjerner uteplassen som tilhørte den nedlagte barnehagen brukte, samt at et tidligere ubygd 
grøntområde blir fjernet. Dette vil imidlertid ikke gi de store konsekvensen da grøntområdet allerede er 
regulert til boligformål. Grøntområdet har karakter av å være gjengrodde ubenyttede areal. Tilgrensende 
tomter er store og vil således ha tilstrekkelig plass på egen tomt for lek. Det er i tillegg noen større 
grøntområder like ved planområdet, samt volleyballbane som kan brukes til lek og aktiviteter. Man har også 
inkludert et opparbeidet lekeområdet nordøst i planområdet slik at man sikrer at dette vil forbli et lekeareal 
ved å omregulere det fra parkering til lekeplass. 
 

 
Figur 28: Kart som viser planområdet i forhold til tilgrensende grøntområdet og volleyballbane.  
Kilde: atlas.no 

9.9 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Ingen kjente konsekvenser. Barnehagetomten er per i dag ikke i drift, og det foreligger heller ikke kjente 
planer for dette. 

9.10 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Ingen kjente konsekvenser. 

9.11 JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Ingen kjente konsekvenser. 

9.12 INFRASTRUKTUR 

Ingen kjente konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grøntområde 

Volleyballbane 
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9.13 RISIKO OG SÅRBARHET  

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 akseptkriteriner 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 

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 

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 

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 

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
a
n
n
sy

n
li
g
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 
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Akseptkriterier 
 
 

Hendelser i røde felt Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det 
utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.  

Hendelser i gule felt 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.  

Hendelser i grønne fet I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter 
skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

 
 

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:  
 

Naturbasert sårbarhet 

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr Liv og helse  Miljø (jord, 
vann og luft) 

Økonomiske/
materielle 

verdier 

 

Ekstremvær www.met.no  

1 Sterk vind     Planområdet ligger på en liten høyde med nærhet til sjø og kan 
derfor være noe vindutsatt, men dette blir ikke sett på som en 
risiko for planområdet. 

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

3 Store snømengder     Store snømengder er sjeldent et problem i området.  

4 Annet      

Flaumfare www.nve.no  

5 Flom i elver / bekker     Ikke aktuelt 

6 Flom i vassdrag/ innsjøer     Ikke aktuelt. 

7 Overvannshåndtering     Overvann skal håndteres lokalt ved hjelp av infiltrasjon og 
fordrøyning.  

8 Springflo / stormflod     Planområdet ligger med nærhet til sjø, men ligger på en liten høye 
en god meter over havnivå slik at det ikke vil være noen risiko for 
springflo/stormflo. 

9 Historisk flomnivå     Ikke aktuelt. 

10 Annet      

Skredfare www.skrednett.no  

11 Kvikkleireskred     Ikke aktuelt.  

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     Kan forekomme, men det er ikke registrert for høye verdier nær 
planområdet. Radon blir ikke sett på som et problem.  

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 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

Brann/eksplosjon 

25 Brannfare    Ingen forhold som tilsier større risiko enn akseptabelt. 

26 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

27 Annet     

Energitransport 

28 Høgspent    Ikke aktuelt. 

29 Lågspent    Ikke aktuelt. 

30 Gass    Ikke aktuelt. 

31 Annet     

Forurenset vatn 

32 Drikkevannskilde    Ikke aktuelt. 

33 Sjø, badevann, fiskevann, 
vassdrag og liknende.  

   Ingen kjent risiko. 

34 Nedbørsfelt    Ikke aktuelt. 

35 Grunnvassnivå    Ikke aktuelt. 

36 Annet     

Forurenset – grunn http://www.sft.no 

37 Kjemikalieutslepp    Ingen kjent risiko. 

38 Annet     

Forurenset - luft 

39 Støv/partikler/røyk    Ingen kjent risiko.    

40 Støy 
S5 x K1 

  Fv 197 øst for planområdetgir noe støy, men dette påvirker ikke 
planområdet. Flystøyen er også innenfor kravene i forhold til hva 
som kan tillates i et boligområde. 

41 Lukt    Ingen kjent risiko. 

42 Annet     

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

43 Fri ferdsel langs sjø    Ingen kjent risiko.  

44 Friluftsliv    Ingen kjent risiko. 

45 Annet     

Sårbarhet knyttet til infrastruktur 

Trafikkfare http://www.vegvesen.no 

http://www.sft.no/
http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/


 

Laksevåg. Gnr. 130 Bnr. 34. Alvøen/Ellingshaugen 
Bergen kommune  
Planid: 64320000 

Side | 35 

46 Trafikkulykker på vei    Det er registrert noen ulykker med lettere skadde i Fv 197 øst for 
planområdet, men ingen i veiene som leder inn til selve 
planområdet. Dette blir derfor ikke vurdert som noen risiko. 

47 Annet     

Forurensning 

48 Støv/partikler    Ingen kjent risiko. 

49 Støy    Planområdet kommer innenfor gul flystøysone. 

50 Lukt    Ingen kjent risiko. 

51 Utslepp/kjemikalier    Ingen kjent risiko. 

52 Annet     

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

53 Vei    Se punkt 40. 

54 Sjø    Ingen kjent risiko. 

55 Luft    Ingen kjent risiko. 

56 Annet     

 
 
Risikomatriser – oppsummering 
 

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 40 

    

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 

     

 
 
 

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 

     

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 

     

 
 

http://www.vegvesen.no/
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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 

     

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 

     

 
Oppsummering av ROS-analysen: 
 
Det framgår ingen spesielle risikomomenter av ROS-analysen. 
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10 MERKNADER 

10.1 SAMLEDE MERKNADER 

Nr Avsender Dato 

 Offentlige instanser – statlig  

1.  Statens vegvesen 08.04.15 

2.  Fylkesmannen i Hordaland 01.06.15 

 Kommunale etater  

3.  Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole 08.04.15 

4.  Bergen kommune, VA-etaten 14.04.15 

5.  Bergen kommune, Grønn etat 13.05.15 

6.  Bergen kommune, Bergen brannvesen 22.05.15 

7.  Bergen kommune, Byantikvaren 08.07.15 

8.  Bergen kommune, Trafikketaten  

 Private  

9.  Harald og Tone Namtvedt 08.05.15 

10.  Kari Espolin Fladmark 12.05.15 

11.  Karl M. Parmann 15.05.15 

 

Oppsummering og svar på merknadene finnes i vedlagt merknadsskjema. 

11 FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

I planforslaget er det lagt til rette for 4 eneboliger ved blant annet å omregulere barnehagetomten i sør til 
frittliggende småhusbebyggelse med plass for 2 eneboliger. I den nordlige delen ønsker man å beholde de to 
eneboligene som er regulert i gjeldende plan, men å gjøre noe om på bestemmelsene for disse for å tilpasse 
dem bedre til dagens standard. Man har også inkludert et areal i nordøst, regulert til parkering i gjeldende 
plan, for å kunne omregulere dette til lekeplass. I tillegg er tomtegrensene justert, og en gangvei regulert i 
planid: 6070000 fra 1983 som ikke er opparbeidet er tatt ut i nytt forslag til plankart. 
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