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SAMMENDRAG

Planområdet ligger i Øvre Tellevik, i Åsane bydel. Planforslaget vil legge til rette for en begrenset utbygging på
et ubygd areal, i et eksisterende boligområde. Infrastruktur og servicetilbud som skole, barnehage, etc. finnes i
området i dag. Området ligger fint til nær Tellevik nærmiljøanlegg, Tellevikabukta, samt andre
rekreasjonsområder, og vil kunne bli bebygd med attraktive boliger for bl.a. småbarnsfamilier og beboere i
området som ønsker å bytte ut en stor enebolig med en mindre og nyere leilighet. Atkomst til området er via
Tellevikvegen, og det er kort avstand til hovedveien E39 Nordhordlandsvegen. Det er ca. 6 kilometer til Knarvik
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lokalsenter, via Nordhordlandsbrua som ligger like nordvest for området. Til Åsane lokalsenter er det ca. 9
kilometer, enten via E39 og E16 eller via Salhus på fylkesveg 243 og 564. Det er sannsynlig at en del av
biltrafikken i forbindelse med arbeid og handel vil gå over broen til Knarvik, så vel som til Åsane lokalsenter.
Planen legger til rette for at det kan etableres 32 boenheter, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger,
rekkehus og lavblokkbebyggelse. Det er to felles uteoppholdsplass i planområdet. Begge er sentralt plassert i
forbindelse med bebyggelsen. Å legge til rette for en variert boligtype vil gi område en nødvendig variasjon av
boligtypetilbud. Området nær opp til planområdet er preget av småhusbebyggelse. Ca. 250 meter lengre opp i
lia er det tilrettelagt med rekkehus en gang på slutten av 70 tallet. Å få tidsriktige boliger av ulik type som
føyser seg inn i topologien på stedet, og med dagens standard med universell tilkomst, vil ventelig være
populært. Slik kan den som bor i området i dag kunne fortsette å bo her når/hvis behovet for tilrettelagt bolig
oppstår.
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten i området betraktelig. Det er lagt opp til en gangveiforbindelse
f_SGG02 gjennom planområdet som kobler Tellevikvegen til Hordvikvegen og Olderkjerret. Via Olderkjerret kan
skolebarn ferdes på en lite trafikkert boligvei (ca. 300 meter), før de går over på sti- og gangveisystem som
fører dem til skolen. Barn i området vil også få en trygg kobling mot fritidstilbud på Tellevik nærmiljøanlegg,
ved Klauvaneset. Her er det fotballbane, sandvolleyballbane og ballbinge. Tellevikvegen mangler i dag fortau
mellom Klauvaneset og planområdet. Planforslaget legger opp til å etablere fortau på denne strekningen.
Planen vil oppgradere dagens kryss i Tellevikvegen – Øvre Tellevik. Dette krysset er i dag utflytende, og det er
flere avkjørsler som munner direkte ut i krysset. Krysset vil bli strammet opp, slik at tilkomstveien inn til
planområdet vil bli liggende vinkelrett på Tellevikvegen. Dagens avkjørsler som munner direkte ut i krysset, vil
bli flyttet, slik at det blir en trafikksikker og oversiktlig situasjon. I tillegg vil planen legge til rette for at det
kan bygges fortau fra krysset Tellevikvegen – Øvre Tellevik og nord mot bussholdeplassen.
Utnyttelsen i planforslaget holder seg innenfor kommuneplanens krav om maksimal utnyttelse på %-BRA = 60 %.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Tellevik Eiendom AS. B+b arkitekter as har vært
samarbeidende arkitekter.
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NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel
Gårdsnavn
Gårdsnr./bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)
Forslagstiller
Grunneier (sentrale)

Åsane
Tellevik
176/6, 176/29, 176/306, 175/270, 175/297, 176/38,
176/96, 176/6, 176/35, 176/40 m.fl.
Bolig (i reguleringsplan)
Bebyggelse og anlegg – blandet (i kommuneplan)

Plankonsulent

Tellevik Eiendom AS
176/6: Arthur Olai Greve
176/29: Tellevik Eiendom AS
Ard arealplan as

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

Bolig
20,51 daa
32 nye boenheter
Trafikksikkerhet
n
n

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

18.04.2015
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3
3.1

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
BAKGRUNN

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as på vegne av tiltakshaver Tellevik Eiendom AS. Tiltakshaver
ønsker å legge til rette for boligbygging.
3.2

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for ny boligbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og
infrastruktur. Det er planlagt for 32 nye boenheter. Planen vil legge til rette for en fortetting i området.
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4
4.1

PLANPROSESSEN
VARSLING

Formell kunngjøring for planoppstart ble foretatt i avisen Bergens Tidende den 18.04.2015. Naboer,
grunneiere, offentlige og private høringsinstanser ble varslet om oppstart av planarbeid via brev datert
15.04.2015. Varslingsfrist satt til 05.06.2015.
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Figur 2: Varselannonse

Det ble varslet om en mindre utvidelse av planområdet, i brev datert 23.09.2015. Frist for å komme med
merknad var 19.10.2015. Grunnen til at planområdet ble utvidet, var for å se på en forlenging av fortau til
bussholdeplasser i Tellevikvegen, og for å regulere inn frisikt fra Hordvikvegen til fremtidig gang- og sykkelveg
gjennom planområdet.

Figur 3: Varsling om utvidet planområde.
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Bergen kommune har i etterkant av varslingene ønsket at resten av Hordvikvegen rundt svingen blir inkludert i
planområdet. Dette er for å få regulert inn veien der den går i dag, da det i gjeldende reguleringsplan (plan for
«Steinestø industriområde, vei- og boligfelt») er vist en annen veitrasé som ikke er bygget og som ikke er
planlagt bygd. Det er ikke satt krav i planforslaget om opparbeidelse av denne veistrekningen. Bergen
kommune vil varsle nye berørte grunneiere som blir berørt av denne utvidelsen samtidig som planen legges ut
til offentlig ettersyn i forbindelse med 1.gangs behandling av planen.
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Figur 4: Utvidet planområde ved 1. gangs behandling av planen.

4.2

MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING

Det kom inn 19 merknader i forbindelse med varsling av planstart. 7 av merknadene var fra private og 12 var
fra offentlige instanser.
Ved utvidelse av planområdet kom det inn 7 merknader, hvorav 4 fra private og 3 fra offentlige instanser.
Oversikt over samtlige merknader finnes under pkt. 10.1.
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5

GJELDENDE PLANSTATUS

5.1

FYLKES(DEL)PLANER OG REGIONALE PLANER

Aktuelle fylkes(del)planer og regionale planer for området er:
•
•
•
•
•
5.2

Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008
Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2008-2012
Fylkesdelplan for kulturminne 1998-2010
Regional transportplan 2013-2024
Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025
KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN

Kommuneplanens arealdel 2010-2021, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer
Vedtatt 17.10.2011. Arealplan-ID 60910000.
I gjeldende kommuneplan for Bergen kommune ligger planområdet i hovedsak som boligbebyggelse, område B1.
Deler av planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg – blandet, og noe av Tellevikvegen er avsatt til LNF. I
deler av Hordvikvegen ligger hensynssone H570_231, som er 10-m buffer rundt historiske veifar (den
Trondhjemske postvei). Det er sikret i bestemmelsene til kommuneplanen at det ved større eller mindre tiltak
som berører hensynssonen skal veifaret utredes og tas hensyn til. Byantikvaren skal høres ved tiltak som
berører hensynssonen.
I henhold til P4 skal det være minimum 1,4 parkeringsplasser per 100 m² BRA bolig, og minimum 1 plass per
boligenhet. Det skal være 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA bolig. Ny bebyggelse skal tilpasses
strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg
og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %-BRA = 60%. I tilhørende temakart for
grønne interesser, er det vist at det går en grønn korridor forbi planområdet.

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen, med planområdet omtrentlig plassert. Rød linje viser fremtidig hovedvei. (Kilde: Bergen kommune)

Figur 6: Utsnitt av temakart for grønne interesser. Det er vist grønn korridor (grønn stiplet linje) langs Øvre Tellevik, langs Olderkjerret og
langs kysten. Lilla linje viser funksjonell strandsone, Rosa felt viser viktige naturtyper, og grønne områder viser LNF-områder. (Kilde:
Bergen kommune)
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5.3

REGULERINGSPLANER

Det er flere vedtatte og pågående reguleringsplaner i nærheten av planområdet. De nærmeste er listet opp
under.
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61260000

50050000

16940000
19070001
16940001
17350000

61250000
8590000
3660000

18170000

8590000
15950000

Figur 7: Vedtatte planer i grønt, og pågående planer i oransje. (Kilde: Bergen kommune)

Vedtatte reguleringsplaner:
Plan
Tittel
50050000 ÅSANE. STEINESTØ INDUSTRIOMRÅDE. VEI- OG BOLIGFELT
3660000
ÅSANE. YTRE HORDVIK. TELLEVIK. OLDERKJERRET-MONSADALEN
15950000
ÅSANE. GNR 176 BNR 1 OG 6. TELLEVIK. OLDERBOTN
8590000
ÅSANE. SALHUS BRO (NORDHORDLANDSBRUA), NY TILFØRSELSVEI
62630000
ARNA. GNR 287 OG 301, ARNA STASJON, KRYSNINGSSPOR
19070001
ÅSANE. GNR 175 BNR 73, 292, SELJEBAKKEN (mindre reguleringsendring)
16940001
ÅSANE. GNR 175 BNR 4 M.FL., HORDVIKTUNET (mindre reguleringsendring)
16940000
ÅSANE. GNR 175 BNR 4 M.FL., HORDVIKTUNET
17350000
ÅSANE. GNR 175 BNR 312 M.FL., HORDVIKNESET

Datert
14.10.1965
09.05.1973
24.06.2003
24.04.1989
18.06.2014
03.09.2010
16.03.2010
11.12.2006
11.12.2006

Pågående reguleringsplaner:
Plan
Tittel
18170000
ÅSANE. ÅSANE NORD. E 39 MIDTBYGDA - NORDHORDLANDSBRUA
61260000
ÅSANE. GNR 175 BNR 5. 279 OG 280. HORDVIKNESET NÆRINGSPARK
61250000
ÅSANE. GNR 176 BNR 29. ØVRE TELLEVIK

Meldt oppstart
16.12.2004
03.12.2009
18.01.2010

Det pågår planlegging av ny hovedveiforbindelse, Åsane nord E39 Midtbygda – Nordhordlandsbrua (plan
18170000), som også skal legge til rette for attraktive og effektive veger for gang- og sykkeltrafikken.
Planprogrammet ble vedtatt i 2012.
Planområdet overlapper to vedtatte reguleringsplaner. Plan for «Salhus bro (Nordhordlandsbrua), ny
tilførselsvei» (vedtatt i 1989) overlapper planområdet i sør, og plan for «Steinestø industriområde, vei- og
boligfelt» (vedtatt i 1965) overlapper i nord. Begge planene er av eldre dato, og området er ikke blitt utbygd
likt som reguleringsplanene viser. Prinsippene i plan for «Salhus bro (Nordhordlandsbrua), ny tilførselsvei» er i
hovedsak blitt fulgt, men tilkomstvei til Klauvaneset er endret og bredder og eksakt plassering på kjørevei og
fortau i Tellevikvegen er endret. Planforslaget tilpasser seg derfor dagens opparbeidede situasjon, fremfor å
tilpasse seg gjeldende plan fra 1989. Plan for «Steinestø industriområde, vei- og boligfelt» er bare delvis
gjennomført. Prinsippet med en ny veiforbindelse fra næringsområdet til Hordvikvegen er ikke realisert. En
anser det ikke som hverken sannsynlig eller hensiktsmessig at denne planen blir gjennomført. Boligområdet er
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blitt ytterligere etablert siden denne planen ble vedtatt, og en ny hovedvei gjennom planområdet ville blitt en
stor belastning for et etablert boligområde. Trafikk til og fra industriområdet bør gå på Hordvikneset og videre
langs Steinestøvegen til E39. Denne strekningen har høyere standard og fortau. Kommunen kan med
trafikkregulering styre hvor en ønsker at industritrafikken skal gå.
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Figur 8: Plan for «Salhus bro (Nordhordlandsbrua), ny tilførselsvei».

Figur 9: Plan for «Steinestø industriområde, vei- og boligfelt»

5.4

EVENTUELLE TEMAPLANER
•
•
•

5.5

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011.
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017
RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER OG STATLIGE PLANRETNINGSLINJER

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjene som planen forholder seg til er:
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
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6
6.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
LOKALISERING

Planområdet ligger i Tellevik, i Åsane bydel, i et eksisterende boligområde. Området ligger nær Tellevikabukta,
og rekreasjonsområder. Atkomst til området er via Tellevikvegen, og det er kort avstand til hovedvei, E39
Nordhordlandsvegen. Det er ca. 5 kilometer til Knarvik lokalsenter, via Nordhordlandsbrua som ligger like
nordvest for området.
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Ca. 6 km til Knarvik
lokalsentrum

PLANOMRÅDET

Ca. 9 km til
Åsane
lokalsentrum

Ca. 23 km til
Bergen sentrum

Figur 10: Oversikt (kilde: seeiendom.no)

6.2

AVGRENSING

Planområdet omfatter i hovedsak eiendom gnr. 176, bnr. 6 og 29 og gnr. 175, bnr. 270. I tillegg er en del av
eiendommer tatt med for at planområdet skal kunne tilpasse seg til infrastrukturen i området.

Figur 11: Kartutsnitt med avgrensingen av planområdet markert.
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6.3

TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS

Planområdet grenser til eksisterende boligeiendommer i de fleste retninger. Eksisterende bebyggelse er i
hovedsak eneboliger og flermannsboliger.
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Figur 12: Skråfoto fra området, tatt mot nord. (Kilde:google.no/maps)

6.4

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Det står i dag en eldre bygning på gnr. 176, bnr. 29, som er en av eiendommene som er planlagt bebygd.
Bygningen er registrert som en skogs- og utmarkskoie, på 19 m².

Figur 13: Bygning på gnr. 176, bnr. 29. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

Det står også et mindre anneks på gnr. 175, bnr. 270, som har en grunnflate på rundt 10 m². Det ser ut som om
dette bygget tilhører gnr. 175, bnr. 196.

Figur 14: Anneks på gnr. 175, bnr. 270 midt i bildet. (Kilde: Google maps)
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En vertikaldelt tomannsbolig på 3 etasjer ligger i planområder, delvis på gnr. 176, bnr. 38 og delvis på 96. På
bnr. 38 ligger Øvre Tellevik 1, med tilhørende garasje og anneks. Boligen er registrert med én boenhet og et
bruksareal på 161 m². Boligen er registrert oppført i 1963. Annekset er på 7 m² og garasjen på 2 etasjer med 77
m² bruksareal. På bnr. 96 ligger Øvre Tellevik 3, med tilhørende garasje. Boligen er registrert med én boenhet
og et bruksareal på 163 m². Garasjen er på 1 etasje med 40 m² bruksareal. Øvre Tellevik 1 har tilkomst til
garasje direkte fra Tellevikvegen, som en ser på bildet under. I tillegg har tomannsboligen en felles tilkomst til
vegen Øvre Tellevik.
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Figur 15: Øvre Tellevik 1. (Kilde: Google maps)

Tellevikvegen 168 med tilhørende garasje og anneks, på gnr. 176, bnr. 35, er også inkludert i planområdet.
Boligen er registrert som en enebolig med hybel/sokkelleilighet, og det er registrert 3 boenheter her. Boligen
er på 3 etasjer med 173 m² bruksareal. Annekset er på 1 etasje med 15 m² bruksareal, og garasjen er på 1
etasje med 27 m² bruksareal.

Tellevikvegen 168

Øvre Tellevik 3

Øvre Tellevik 1

Figur 16: Boliger i planområdet. (Kilde: Atlas)
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6.5

TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK

Landskapet er i hovedsak slakt og oversiktlig, med innslag av noen koller. Det er nær kontakt med sjø, og
Tellevikbukta ligger rett nordvest for planområdet. Sør og vest for boligområdet, er det store, grønne,
ubebygde arealer. Det er tett med vegetasjon mot E 39, som skjermer mot veganlegget.
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Figur 17: Turkart. (Kilde: Bergen kommune)

6.6

SOLFORHOLD

Planområdet har gode solforhold.
6.7

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Det finnes ingen rødlistearter, eller andre viktige naturtyper i nær tilknytning til planområdet.
I planområdet er det registrert en lokalitet i artsdatabanken sitt artskart. Dette er i kategorien «livskraftig»
(LC), som er arter som er vurdert til å ha mindre enn 5 % risiko for utdøing i kommende 100-års periode. LCartene har livskraftige bestander, og kommer ikke på Rødlisten. Lokaliteten består av 10 grønnfinker (Carduelis
chloris), 15 gråsisiker (Carduelis flammea), 2 blåmeis (Cyanistes caeruleus), 5 svarttrost (Turdus merula), 1
rødstrupe (Erithacus rubecula), 5 skjærer (Pica pica), 2 kjøttmeis (Parus major), 7 gråspurv (Passer
domesticus), og 3 kråker (Corvus cornix). Alle ble observert 02.02.2010.
Ca. 200 meter sør for planområdet, ved Øvre Tellevik 51, er det en eldre, grov, hul eik, som er registrert som
utvalgt naturtype. Treet vurdert til å være lokalt viktig for biologisk mangfold, og med potensiale for å få en
høyere verdi dersom det får stå.
Rett vest for eiketreet, er registrert en naturtype som er lokalt viktig for biologisk mangfold. Dette er en rik
edellauvskog. Lokaliteten er liten, ganske artsfattig og bærer preg av hard påvirkning tidligere, men inneholder
tross alt enkelte kravfulle arter og har potensial for flere.
Det går et lite vannsig over eiendommen i det laveste punktet i terrenget. Vannsiget er synlig noen steder, og
varierer da med bredde fra 20-50 cm. Der terrenget er flatt danner det seg stillestående vann. Foto under viser
en situasjon i august 2016, der det har vært relativt mye nedbør i to måneder før.
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Figur 18: Vannsig. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

PLANOMRÅDET

Vannsig
Dyrkbar jord,
endret etter 2008

Dyrkbar jord

Tellevik grov eik
Lokal viktig naturtype
Tellevik edellauvskog
Viktig naturtype
Figur 19: Utdrag fra Miljøstatus.

Hoveddelen av planområdet er registrert som skog med middels bonitet (lauvskog). Dette området er ca. 8,8,
daa, og grunnen er grunnlendt, som vil si at det er et tynt jordlag oppå fjellgrunn. Åpen grunnlendt naturmark i
lavlandet består av områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog. Slike områder
finnes ofte som en overgang mellom bart fjell (uten jord) og skog (dyp jord). En mindre del i sør er registrert
som myr (ikke tresatt). Dette området er ca. 2,9 daa og grunnen består av organisk jordlag.
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PLANOMRÅDET
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Lauvskog
Myr

Figur 20: Arealressurskart med målsatt bonitetsoversikt. (Kilde: dirnat.no)

6.8

GRØNNE INTERESSER

Planområdet ligger i kort avstand til flere turområder. Sør for planområdet er det turmuligheter til
Sætregården (som bl.a. er besøksgård og hvor det er rideskole), Veten (486 moh), Høgstefjellet (464 moh),
Tellevikafjellet (391 moh), m.fl.
Øst for planområdet er det to statlig sikrede friluftsområder. Dette er Bakarhavnen og Hordvikhavnen, og
plassene er tilrettelagt med bål-/grillplasser, livbøye, stupebrett/badetrapp og toalett.
Sørvest for planområdet ved Klauvaneset finner man Tellevik nærmiljøanlegg. Her er det fotballbane,
sandvolleyballbane og ballbinge.

Høgstefjellet

Veten

Tellevikafjellet

Nordgardsfjellet

Sætregården

Klauvaneset
Hordvikhavnen
Bakarhavnen
Planområdet
Figur 21 Turmuligheter, friluftsområder og nærmiljøanlegg i nærområdet. (Kilde: Google.no/maps)

Temakart «Grøntfaglige interesser», er vedlagt gjeldende kommuneplan. Dette kartet viser grønne korridorer –
eksisterende og vurdert behov. En av korridorene går forbi planområdet langs Øvre Tellevik.
I kart er det markert en sti i planområdet. Denne stien må ha vært i bruk i tidligere tider da utmarksløen ennå
var i bruk. Ved befaringen har en ikke funnet tydelige spor av denne stien i terrenget og den bærer ikke preg
av å være i bruk. Eiendommen er i stor grad gjengrodd.
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Det eneste sporet på eiendommen som viser at barn har benyttet arealet til lek, er en gammel spikret
treplatting oppe i et tre rett ved bygningen på gnr. 176, bnr. 29.
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Figur 22: Treplatting i tre ved siden av bygning på gnr. 176, bnr. 29. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

6.9

KULTURMINNE

Planområdet er befart, i forhold til kulturminner. Kulturminner defineres i kulturminneloven som «spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til». Nyere tids kulturminner omfatter alle historiske minner fra tiden etter reformasjonen i 1537.
Begrepet er vidt og kan omfatte det meste. Derfor er det viktig å definere hvilke kulturminner som har verdi.
Automatiske fredede kulturminner/fornminner er alle faste kulturminner fra før år 1537. Disse er automatisk
fredet etter kulturminneloven.
Av nyere tids kulturminner er det registrert et historisk veifar innenfor planområdet (den Trondhjemske
postvei). Det er ingen automatiske fredede kulturminner/fornminner i planområdet. Det er derimot gjort funn
andre steder på Hordvik. Dette er funn fra bosetninger fra eldre og yngre steinalder. Funnene ble gjort i
forbindelse med undersøkelser da Nordhordlandsbrua ble bygget.
Områdets historie
I 1904 ble Åsane skilt ut fra Hamre herred som egen kommune. Åsane
ble lagt til Bergen kommune under kommunesammenslåingen i 1972.
Med rundt 38.800 innbyggere er Åsane i dag Bergens største bydel.
Tellevikvegen og Hordvikvegen fikk navnene sine vedtatt i 1952.
Olderkjerret, blindveien sør for Hordvikvegen, med forbindelse til
Rabben, ble i 1968 oppkalt etter treslaget (or). Øvre Tellevik,
blindvei sørøstover fra Tellevikvegen, fikk navnet vedtatt i 1977.
(Informasjon hentet fra Bergen byarkiv).
Planområdet ligger innenfor gårdsnummer 176 Tellevik og 175 Ytre
Hordvik (nåværende matrikkel for Bergen - gårdsnummeret tilsvarer
det nummer som gården hadde i matrikkelen for det tidligere Hamre
herred, forhøyet med 100). Tellevik kommer trolig av gammelnorsk
pelli, et sted hvor det vokser furu. Gården er svært kupert og
brattlendt. I sør strekker utmarka seg opp mot 300 moh. Gården ble
trolig etablert mot slutten av eldre jernalder. Den kan ha vært skilt
ut fra et større gårdsområde som utgjorde Hordvikgårdene, Falkanger
og Sætre. På Tellevik livnærte man seg hovedsakelig på salg av
husdyrprodukter. Gården hadde tilgang til ved fra egen skog. Ytre
Figur 23: Kart over navnegårder i Åsane
Hordvik var krongods til førstningen av 1600-tallet. Det kom
(kilde: Bergen byarkiv).
industriutbygging på Hordvikneset fra 1966 (Bergen Diesel) og 1991
(Bergens Jernstøperi). (Informasjon hentet fra kulturminnegrunnlag
for «Byfjellene Nord» - Åsane bydel (Bergen kommune, byantikvaren, 2010)).
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Bygningsmiljø
Under kan en se utviklingen i området fra 1951, og frem til 2014. En kan se at den tilgrensende bebyggelse i
hovedsak består av boligbebyggelse som er satt opp mellom 1951 og 1980. Noen få bygninger var satt opp før
1951. Dette er stort sett bygninger som ligger langs med Tellevikvegen. Bygningsmiljøet fremstår i dag som et
tradisjonelt boligområde, med romslige boliger og tomter. Boligene er i hovedsak henvendt med utsikt mot
Tellevikabukta. Det er ikke jordbruk i planområdet i dag.
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Bygg som
skal fjernes

Bygg som
skal fjernes

Figur 24: Ortofoto fra 1951 og 1980. (Kilde: 1881)

Anneks

Bygg som
skal fjernes

Figur 25: Ortofoto fra 2014. (Kilde: 1881)

En bygning i planområdet forutsettes fjernet som følge av planen. Dette er en eldre bygning på gnr. 176, bnr.
29. Bygningen er registrert som en skogs- og utmarkskoie, på 19 m². Det er uvisst hvilken bruk koien har hatt,
og bygningen er ikke i bruk i dag. Det er også uvisst hvilket årstall bygningen er oppført i, men av ortofoto kan
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en se at den er satt opp før 1951. Bygningen bærer preg av å være forfallen og i dårlig stand. Det er registrert
en sti langs med bygget og videre mot sørvest og Tellevikvegen. Ved befaring var det kun vage spor av denne
stien, og den ser ikke ut til å være i bruk i dag.
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Figur 26: Bygning på gnr. 176, bnr. 29. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

Figur 27: Fasade. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

Figur 28: Interiør. (Foto: Frode Knudsen, 18.08.2016)

I tillegg til bygget som er planlagt revet, er det ett annet bygg innenfor planområdet. Dette er et anneks fra
nyere tid (satt opp mellom 1980 og 2005), som ligger på 175, bnr. 270. Det ser ut som om dette bygget tilhører
gnr. 175, bnr. 196. Bygget vil ikke bli direkte berørt som følge av planforslaget.
BERGEN KOMMUNE
ÅSANE. GNR 176 BNR 29 M.FL.. ØVRE TELLEVIK
Arealplan-Id: 1201_61250000

Side | 22

Figur 29: Anneks på gnr. 175, bnr. 270 midt i bildet. (Kilde: Google maps)

Andre typer kulturminner
Det er ikke spor etter jordbrukskulturminner (steingarder etc.) eller krigsminner i planområdet.
Den Trondhjemske postvei gikk i Hordvikvegen og delvis innenfor planområdet, mellom Hordvik og Tellevik kai.
På kaien ble postsekkene flyttet over i båt og ført over fjorden. Denne postruten startet opp i 1780-årene.
Tilkomsten til Tellevik kai bedret seg i 1930-årene, da det kom vei over Hordvik som knyttet sammen
Steinestøvegen med Falkangervegen. Dermed ble det kjørevei til kaien. Under krigen sto tyskerne for bygging
av veien mellom Tellevik og Salhus. (Informasjon hentet fra Kulturhistorisk Leksikon – fylkesarkivet).
I kommuneplanen er det vist en hensynssone med en 10-meters brei buffer langs dette veifaret. Veifaret vil
ikke bli berørt som følge av planen, da en ikke planlegger noen opparbeidelse av Hordvikvegen.

Figur 30: Utsnitt av kommuneplanen med hensynssonen for den Trondhjemske postvei.

Det er gjort arkeologiske funn på Klauvaneset. Dette er funn fra bosetninger fra eldre og yngre steinalder.
Funnene ble gjort i forbindelse med undersøkelser da Nordhordlandsbrua ble bygget.
Ved Klauvaneset, ved/under Nordhordlandsbrua er det tre kulturminnelokaliteter/arkeologiske minner
(«Tellevik - Lok. 1, 2 og 3, Klauvaneset»). Dette er spor etter bosetning-aktivitetsområder fra steinalder/eldre
steinalder.
Øst for planområdet, ved Prestavegen, er det tre registrerte kulturminnelokaliteter («Steinestø - Lok. 1, 2 og 3,
Prestavegen»). Dette var spor etter bosetning-aktivitetsområder fra eldre steinalder, som nå er fjernet.
Det er flere frittstående batteri fra 1900-tallet, andre kvartal, i nærområdet. Dette betegnes som spor fra
bebyggelse – infrastruktur. Et ligger på Klauvaneset («Tellevik fort»), et i Tellevikabukta («Buker, Tellevik
kai»), et ved Nordvika («Støttepunkt Steinestø»), og et ved Hordvik havn («Bunker ved Hordvikhamn»).

BERGEN KOMMUNE
ÅSANE. GNR 176 BNR 29 M.FL.. ØVRE TELLEVIK
Arealplan-Id: 1201_61250000

Side | 23

PLANOMRÅDET

Figur 31: Oversikt over kulturminner i området. (Kilde: Kulturminnesøk.no)

6.10

VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Området ligger ikke langt fra E 39, Nordhordlandsvegen, som går sørvest for området. Fartsgrensen på
europavegen er 70 km/t, og ÅDT (årsdøgntrafikk) er ca. 17 800 kjøretøy i døgnet (data fra Statens vegvesen,
per 2015).
Hovedatkomst fra E39 til planområdet, er fra avkjøringsrampe ca. 500 meter sørvest for planområdet som
kobler seg til Tellevikvegen. Tellevikvegen er en kommunal veg, som har fartsgrense 50 km/t. Tellevikvegen
har ensidig fortau, fra E39 i vest og frem til krysset med Klauvaneset, ca. 200 meter fra planområdet. ÅDT
(årsdøgntrafikk) på Tellevikvegen forbi planområdet er ikke registrert, men ved å se på registrert ÅDT i punktet
hvor Hordvikvegen går over i Tellevikvegen, kan en anta at ÅDT på Tellevikvegen forbi planområdet er ca. 1000
kjøretøy i døgnet (data fra Statens vegvesen, per 2011).
En alternativ atkomst til planområdet er fra Hordvikvegen, som kobler seg på E39 ca. 3 km øst for
planområdet. Dette er en strekning av varierende kvalitet, som går gjennom boligområder. Veien er delvis smal
og uten fortau. Hordvikvegen er også kommunal med fartsgrense 50 km/t. ÅDT (årsdøgntrafikk) er ca. 800
kjøretøy i døgnet (data fra Statens vegvesen, per 2011).
Til Knarvik lokalsenter er det ca. 6 kilometer, og til Åsane lokalsenter er det ca. 9 kilometer (via rv. 564,
Salhusvegen).
Veien Øvre Tellevik er tilknyttet omtrent 18 boliger. Dersom man regner med at hver bolig genererer 3,5 turer
per døgn, kan man regner med at denne vegen har en belastning på rundt 60 kjøretøy i døgnet i dag.
6.11

TRAFIKKSIKKERHET

I 2004 var det en møteulykke mellom en sykkel og en personbil med én lettere skadet, i Tellevikvegen ved
planområdet (ved Øvre Tellevik 3). Samme år var det en utforkjøring i Hordvikvegen med to lettere skadd, ca.
500 meter øst for planområdet (ved Hordvikvegen 200).
Hordvik barnehage og Hordvik barneskole er 1,5 km unna, og Mjølkeråen ungdomsskole 5 km unna. Skoleveien
fra planområdet til Hordvik barneskole er Tellevikvegen – Hordvikvegen – Midtre Prestvegen (ca. 1,5 kilometer).
På ca. 750 meter av strekningen er det ikke fortau (det starter ved Falkangervegen). Fra Falkangervegen til
Midtre Prestvegen er det ensidig fortau på sørsiden av veien. Ved krysset Hordvikvegen – Midtre Prestvegen er
det krysningspunkt med oppmerket gangfelt. Midtre Prestvegen er bilfri fra dette krysset, og opp til skolen.
I trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017 er det listet opp fartsdempende tiltak som skal vurderes. Et av
dem er å sette ned fartsgrensen til 30 km/t og etablere fartshumper i Hordvikvegen ved krysningspunktet av
skoleveien.
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6.12

STØY

Planområdet er ikke utsatt for støy.
6.13

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING

I Tellevikvegen går buss nr. 36, som går mellom Sentrum/Åsane Terminal og Klauvaneset (ved E39), via
Vågsbotn. Denne ruten går stort sett 1-2 ganger i timen.
Fra Klauvaneset, ved E39 ca. 500 fra planområdet, går det flere busser til bl.a. Knarvik, Åsane og Bergen
sentrum.
6.14

VANN OG AVLØP

Vannet i området leveres fra Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig
vannledningsnett i området er normalt maks 125 moh. Avløpet i området føres til Tellevik kommunale
renseanlegg.
Kommunalt vann- og avløpsnett ligger i Hordvikvegen. Slukkevannsuttak (hydrant) er etablert i
Hordvikvegen/Olderkjerret. Det er ikke etablert kommunal ledning for overvann.
Det er utarbeidet VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Denne ligger som vedlegg i
innlevert planmateriale.
6.15

ENERGI

Innenfor planområdet er det et forsyningsanlegg som omfatter høy- og lavspenningskabler. Stolper med kabler
går langs vestsiden av Tellevikvegen og langs nordsiden av Hoprdvikvegen ved planområdet.
Nettstasjonene som forsyner området med strøm har noe ledig kapasitet til å forsyne nye anlegg. Den
nærmeste nettstasjonen er «3012 Tjuvikvegen», og ligger nord for planområdet og Hordvikvegen. Denne
nettstasjonen har mulighet for å levere ca. 150 kW, ved å legge nye lavsspenningskabler fra nettstasjonen og
frem til planområdet. Dersom planen medfører et effektbehov på mer enn 150 kW vil det være behov for å
etablere en ny nettstasjon innenfor planområdet.
En nettstasjon vil kreve et areal på ca. 3 x 2,5 x 2,8 meter (l x b x h). I tillegg må det være minst 1 meter
tilkomst rundt hele arealet. Arealet må ligge minst 5 meter fra brennbare bygningsdeler og utenfor siktlinjer,
det må ha tilkomst for lastebil med kran. Det er også hensiktsmessig å ta hensyn til magnetfelteksponering.
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.
6.16

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Nærmeste barnehage er Hordvik barnehage, som ligger litt over 1 km unna. Åsane byområde har totalt 32
barnehager, fordelt mellom 10 kommunale og 22 private barnehager. Pr. 15.12.2015 var det totalt 2336 barn
som gikk i barnehage i Åsane byområde; av disse var 879 barn under tre år og 1457 barn over tre år. Det er
store variasjoner i dekningsgrad mellom barnehageområdene. Dekningsgraden er lavest i barnehageområde 25
(Mjølkeråen, Salhus) med en dekningsgrad på ca. 25 %, og høyest i barnehageområde 22 (Haukedalen, Tertnes,
Ulsetskogen) med en dekningsgrad på 137 %. Barnehagebehovet antas også å være ulikt fra barnehageområde
til barnehageområde; blant annet ut fra om barnehageområdet ligger sentralt eller mer i randsonen av et
byområde. Barnehageområde 23 (Haukås og Hordvik), som planområdet ligger i, har en dekningsgrad på 101,7
%. (Kilde: Høringsutkast for Barnehagebruksplan 2016-2030, Bergen kommune)
Planområdet ligger i opptaksområdet for Hordvik barneskole og Mjølkeråen ungdomsskole. Hordvik barneskole
er 1,5 km unna, og Mjølkeråen ungdomsskole 5 km unna.
Tellevik nærmiljøanlegg, som består av fotballbane, ballbinge og sandvolleyball, ligger rett ved området.
Badeplass i Hordvikhamnen er 2,5 km unna.
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Hordvik skole
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Hordvik barnehage
Salhus skole
Salhus barnehage

Kidsa Hylkje

Figur 32: Oversikt over offentlig tilbud i nærheten av planområdet. (Kilde: Bergen kommune)

6.17

RISIKO

Vind
Ekstreme vindforhold i Bergen kommune er kartlagt i en rapport fra Norwegian Meterological Institute, datert
23.05.2006. Hordvik ligger ifølge rapporten i et område som er utsatt for opptil 40 m/sek ekstremvind.

Figur 33: Utdrag fra rapporten "Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune", utarbeidet av Norwegian Meterological Institute,
datert 23.05.2006.

Skred
Etter krav fra kommunen må rassikring vurderes i områder hvor helningsgraden er brattere enn 27 grader.
Dette er tilfelle for deler av arealet innenfor gnr. 176, bnr. 29, som vist under. På bakgrunn av dette er det
utført en skredfarevurdering langs skråningen på gnr. 176, bnr. 29. Ved den vurderte skråningen er det planlagt
å føre opp et leilighetsbygg der det er tre etasjer med leiligheter og en underetasje for parkering. Bygget må
imøtekomme kravene til trygghetsklasse 3, det vil si at byggene må være sikre mot skred med sannsynlighet lik
eller mindre enn 1/5000.
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Skredfarevurdering viser at det er steinsprangfare langs en fjellhammer som går langs den østlige plangrensen.
Hammeren står for det meste frem som stabil, og det ble ikke observert løse parti som står i fare for å rase ut i
nær fremtid. Det ble likevel observert sprekkeavløste parti som viser at hammeren kan være potensielt
utløsingsområde for steinsprang. På bakgrunn av dette konkluderer skredfarevurderingen med at årlig nominell
sannsynlighet for steinsprang fra hammeren er mindre enn 1/100, men mer enn 1/1000. Den lave energien et
eventuelt steinsprang fra hammeren har med seg, og flaten like nedenfor hammeren gjør at lavblokker vil
miste energien så å si med det samme lavblokken når flaten. Utløpsdistansen til et eventuelt steinsprang vil
derfor avgrense seg til noen få meter fra hammeren.
Side | 26
Eventuell sikring av hammeren kan gjøres med enkle inngrep. Siden fjellhammeren er vurdert som generelt
stabil, vil det være tilstrekkelig å renske fjellhammeren for alt materiale som er løst. Ved å røre borti
hammeren med en gravemaskin eller lignende, vil en kunne avdekke lavblokker som er løse og fjerne disse.
Dersom en går for den skisserte løsningen med et leilighetsbygg med totalt fire etasjer kloss i hammeren, vil
dette i seg selv være en god sikring av hammeren, og det vil dermed ikke være nødvendig med sikringstiltak
utover dette. Det aller beste er om leilighetsbygget blir bygd heilt inn i hammeren slik at det ikke er noen rom
mellom hammeren og bygget.

Figur 34: Kommunens helningskart. Skravert areal er brattere enn 27 grader.

6.18

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER

Ingen kjente.
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UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at det blir lagt vekt på hensynet til miljø og samfunn i
planarbeidet. Konsekvensutredningen skal benyttes som verktøy når det skal avgjøres om, og etter hvilke krav,
planer eller handlinger skal gjennomføres. Det er opp til forslagstiller selv å vurdere om planforslaget kommer
inn under forskriftens virkeområde.
Etter § 2 Planer som alltid skal behandles etter forskriften d), skal områdereguleringer og detaljreguleringer
på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål behandles etter forskriften. Denne
detaljreguleringsplanen omfatter ikke nye områder til utbygging, da arealene allerede er avsatt til boligareal i
kommunedelplanen. Etter § 2 f), skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I behandles. Denne
detaljreguleringsplanen faller ikke inn under noen av tiltakene i vedlegg I.
Etter § 3 Planer som skal vurderes nærmere c), skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, vurderes etter
vedlegg III. Denne detaljreguleringsplanen faller ikke inn under noen av tiltakene i vedlegg II.
Planforslaget kommer ikke inn under forskriftens virkeområde.
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8
8.1

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
INNLEDNING

Planen legger til rette for at det kan etableres 32 boenheter, fordelt på tomannsboliger, firemannsboliger,
rekkehus og lavblokkbebyggelse. Det er to felles uteoppholdsplass i planområdet.
Planforslaget vil forbedre trafikksikkerheten i området betraktelig. Det er lagt opp til en gangveiforbindelse
gjennom planområdet som kobler Tellevikvegen til Hordvikvegen og Olderkjerret. Via Olderkjerret kan
skolebarn ferdes på en lite trafikkert boligvei (ca. 300 meter), før de går over på sti- og gangveisystem som
fører dem til skolen. Barn i området vil også få en trygg kobling mot fritidstilbud på Tellevik nærmiljøanlegg,
ved Klauvaneset. Her er det fotballbane, sandvolleyballbane og ballbinge. Tellevikvegen mangler i dag fortau
mellom Klauvaneset og planområdet. Planforslaget legger opp til å etablere fortau på denne strekningen.
Planen vil oppgradere dagens kryss i Tellevikvegen – Øvre Tellevik. Dette krysset er i dag utflytende, og det er
flere avkjørsler som munner direkte ut i krysset. Krysset vil bli strammet opp, slik at tilkomstveien inn til
planområdet vil bli liggende vinkelrett på Tellevikvegen. Dagens avkjørsler som munner direkte ut i krysset, vil
bli flyttet, slik at det blir en trafikksikker og oversiktlig situasjon i krysset. I tillegg vil planen legge til rette for
at det kan bygges fortau fra krysset Tellevikvegen – Øvre Tellevik og nord mot bussholdeplassen.
Utnyttelsen i planforslaget holder seg innenfor kommuneplanens krav om maksimal utnyttelse på %-BRA = 60 %.

Figur 35: Plankart. Røde linjer lagt over plankartet viser hvilke areal som er med innenfor beregningsgrunnlaget for %-BRA.
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8.2

REGULERINGSFORMÅL

§12-5. Nr. 1 -Bebyggelse og anlegg

Areal (daa)

BFS01

0,694

BFS02

1,291

BFS03

1,101

BFS04

0,023

BFS05

0,082

BFS06

0,033

BFS07

0,002

BFS08

0,013

BFS09

0,022

BKS01

2,001

BKS02

0,816

BKS03

0,925

BBB

1,576

f_BKT

0,032

f_BUT01
f_BUT02
Sum areal denne kategori:

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
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1,31
0,241
10,161

daa

Areal (daa)

SV01

0,247

f_SV02

0,073

f_SV03

0,303

SV04

0,032

o_SV05

0,086

SV06

0,066

o_SKV01

3,291

f_SKV02

0,611

o_SF01

0,075

o_SF02

0,287

o_SF03

0,397

f_SF04

0,024

f_SF05

0,075

f_SF06

0,216

f_SGG01

0,117

f_SGG02

0,071

f_SGG03

0,267

f_SGG04

0,052

f_SVG01

0,027

f_SVG02

0,072

f_SVG03

0,183

f_SVG04

0,154

f_SVG05

0,170

o_SVG06

0,198
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o_SVG07

0,203

o_SVG08

0,100

o_SVG09

0,126

o_SVG10

0,298

o_SVG11

0,308

o_SVG12

0,335

o_SP

0,014

SPP

0,17

Sum areal denne kategori:

8,647

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

daa

Areal (daa)

GN01

0,876

GN02

0,207

GN03

0,388

GN04

0,04

Sum areal denne kategori:

1,511

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

daa

Areal (daa)

LNA01

0,587

LNA02

0,806

Sum areal denne kategori:

1,393

daa

Hensynssoner
H140

Frisikt

H310

Ras- og skredfare

H570

Bevaring kulturmiljø
Totalt alle kategorier:

21,712 daa

Byggeformål
Byggeformål – ny bebyggelse
Reguleringsformål
BFS01 (frittliggende
småhusbebyggelse)
Areal
694 m2
Bebygd areal (planlagt)
330 m2
Bebygd areal (maksimal)
381 m2
Antall etasjer
2
Antall enheter
Parkeringsplasser
%-BRA for de ulike
delfeltene
Total %-BRA for den nye
bebyggelsen

2
4
55 %

BKS01-03 (konsentrert
småhusbebyggelse)
3742 m2
1995 m2
2244 m2
2
14
21
60 %

BBB (lavblokkbebyggelse)
1576 m2
2000 m2
2127 m2
3-4 (inkl.
parkeringskjeller)
16
22
135 %

Maksimal BRA i planområdet:
%-BRA = BRA bolig m² x 100 = 4752m² x 100 = 60 %
Areal m²
7980 m²
Det er vist %-BRA i plankartet for de ulike delfeltene. Denne prosenten er ikke
den totale utnyttelsen for den nye utbyggingen. For å regne den totale
utnyttelsen må man inkludere begge de to lekearealene (f_BUT01-02), samt
gjesteparkeringsplassen for lavblokkbebyggelsen (SPP) og den interne vegen til
rekkehusene (f_SV1) som skal tilhøre den nye bebyggelsen og som er nødvendig
for å dekke behovet for uteoppholdsareal for boligene, parkering og tilkomst for
boligene - og som således inngår i eiendommen. Denne utregningsmetoden er i
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henhold til veilederen for grad av utnytting. Arealer tatt med i
beregningsgrunnlaget er illustrert omtrentlig med røde linjer i figur 35. Se også
tabell under 8.3. merket med * som viser arealene.
I henhold til veileder for grad av utnytting (utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) er
tomtearealet det areal som i arealplanen er avsatt til område for bebyggelse og anlegg. Tomtearealet er
arealet som ligger innenfor tomtegrensene. Områder på tomten avsatt til annet formål, som grønnstruktur,
LNFR-formål og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur medregnes ikke i tomtearealet, og inngår dermed
ikke i grunnlaget for beregning av grad av utnytting. Privat adkomst og snuplass innenfor arealformålet
bebyggelse og anlegg, skal medregnes.
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Figur 36: Tomtearealet er arealet som ligger innenfor tomtegrenser og som er avsatt til bebyggelse og anlegg. (Kilde: Veileder for grad av
utnytting (utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014))

8.3

BEBYGGELSE OG ANLEGG

BRA – planlagt ny bebyggelse
Antall
BRA bolig
enheter
Leiligheter, BBB
Rekkehus,
BKS01
Firemannsbolig,
BKS02
Firemannsbolig,
BKS03
Tomannsbolig,
BFS01
Total

16
6

1520 m²
760 m²

Parkering
og boder
i kjeller
480 m²
250 m²

BRA bolig inkl.
parkering

Areal
eiendom

%-BRA

%-BRA i
plankart

Maksimal
utnyttelse

2000 m²
1010 m²

1576 m²
2001 m²

126,9 %
50,5 %

135 %
60 %

2127 m²
1200 m²

4

330 m²

125 m²

455 m²

816 m²

55,8 %

60 %

489 m²

4

330 m²

200 m²

530 m²

925 m²

57,3 %

60 %

555 m²

2

250 m²

80 m²

330 m²

694 m²

47,6 %

55 %

381 m²

32

3190 m²

1135 m²

4325 m²

6012

55 %

60 %

4752 m²

Metode for BRA- utregning:
%-BRA for enkeltområder = [BRA bolig inkl. parkering x 100] / Areal eiendom
%-BRA for hele planområdet = [total BRA bolig inkl. parkering x 100] / Areal planområdet (ekskl.
offentlige areal og grønnstruktur)
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Beregningsgrunnlag *
BBB

Planlagt BRA i planområdet:
%-BRA = BRA bolig m² x 100 = 4325 m² x 100 = 54,20% = 55 %
Areal m²
7980 m²

1576 m²

BFS01

694 m²

BKS01

2001 m²

BKS02

816 m²

BKS03

925 m²

f_BUT01

1310 m²

f_BUT02

241 m²

SPP

170 m²

f_SV01

247 m²

Total

7980 m²

Maksimal BRA i planområdet:
%-BRA = BRA bolig m² x 100 = 4752 m² x 100 = 59,55 % = 60 %
Areal m²
7980 m²
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Samlet %-BRA = 55 % for hele planområdet for den planlagte bebyggelsen som er vist i
illustrasjonsplanen. Det er lagt på noe slingringsmonn, ettersom bebyggelsen ikke er
ferdig prosjektert ennå og det kan oppstå små endringer i byggesaken. Samlet %-BRA =
60 % for maksimal tillatt bebyggelse.
I kommuneplanen maksimal utnyttingsgrad satt til %-BRA = 60 %.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
BFS01 er areal for ny tomannsbolig – med totalt 2 enheter. Det er regulert inn maksimal %-BRA på 55 %. BFS01
har et tomteareal på 694 m² som utgjør 381 m² BRA. Maksimal byggehøyde for BFS01 er regulert til kote + 33,0
m.
BFS02 er areal hvor det er en eksisterende tomannsbolig (Øvre Tellevik 1 og 3), og BFS03 er areal hvor det er
en eksisterende enebolig (Tellevikvegen 168). Boligtomtene er tatt med i planområdet fordi veianlegget
justeres, og en dermed må gjøre justeringer for disse eiendommene. For begge delfeltene er det regulert inn
maksimal %-BRA på 40 %. For BFS02 (Øvre Tellevik 1 og 3) som har et tomteareal på 1291 m² utgjør dette 516
m² BRA. For BFS03 (Tellevikvegen 168) som har et tomteareal på 1101 m² utgjør dette 440 m². Dagens
bebyggelse på BFS02 (Øvre Tellevik 1 og 3) er registrert med en maksimal mønehøyde på kote + 31,4 m.
Maksimal byggehøyde for feltet er regulert til kote + 32,5 m. Dagens bebyggelse på BFS03 (Tellevikvegen 168)
er registrert med en maksimal mønehøyde på kote + 29,0 m. Maksimal byggehøyde for feltet er regulert til
kote + 30,0 m.
BFS04-09 er areal som inngår i eksisterende boligtomter. Disse arealene er tatt med for få regulert inn frisikt
langs veiarealet.
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
BKS01 er areal hvor det er planlagt 6 rekkehus, fordelt på to rekker med 3 enheter i hver rekke. Delfeltet er
det regulert inn maksimal %-BRA på 60 %, og når BKS01 har et tomteareal på 2001 m² utgjør dette 1200 m²
BRA. Maksimal byggehøyde for BKS01 er regulert til kote + 38,5 m i sørvest og til kote + 39,5 m i nordøst.
BKS02-03 er areal for nye firemannsboliger - totalt 2 nye firemannsboliger, med totalt 8 enheter. For begge
delfeltene er det regulert inn maksimal %-BRA på 60 %. For BKS02 som har et tomteareal på 816 m² utgjør
dette 489 m² BRA, og for BKS03 som har et tomteareal på 925 m² utgjør dette 555 m² BRA. Maksimal
byggehøyde for BKS02 er regulert til kote + 34,0 m, og maksimal byggehøyde for BKS03 er regulert til kote +
35,0 m.
Boligbebyggelse - lavblokkbebyggelse
BBB er areal for lavblokkbebyggelse som legger til rette for 16 leiligheter. Delfeltet er det regulert inn
maksimal %-BRA på 135 %, og når BKS01 har et tomteareal på 1576 m² utgjør dette 2127 m² BRA. Maksimal
byggehøyde for BBB er regulert til kote + 40,0 m. Bebyggelsen er delt opp i to bygningskropper, med
parkeringskjeller under den ene bygningskroppen.
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Figur 37: Illustrasjonsplan med tittelfelt.

8.4

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL

I gjeldende kommuneplan (KPA) for Bergen er det satt krav til både størrelse og kvalitet på privat og felles
uteoppholdsareal/lekeplass.
•
For blokkbebyggelse i bygg med fire eller flere boenheter er det krav om minimum 7 m2 privat
uteoppholdsareal og 30 m2 fellesareal per boenhet.
•
For rekkehus er det krav om minimum 75 m2 privat uteoppholdsareal og 50 m2 fellesareal per boenhet.
•
For firemannsboliger er det krav om 7 m2 privat uteoppholdsareal og 50 m2 felles uteoppholdsareal.
•
For eneboliger og tomannsboliger er det krav om 150 m2 privat uteoppholdsareal. Det er ikke krav til
felles uteoppholdsareal.
Av kvalitetskravene kan det nevnes at alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder maksimum 50 m fra
byggets hovedatkomst, og at arealene skal ingen steder være brattere enn 1:3. Arealkravene til felles og privat
uteoppholdsareal er sikret i bestemmelsene.
I de supplerende retningslinjene er det sagt at det ved etablering av 8-39 nye boenheter skal avsettes arealer
på minst 100 m2 for småbarnslekeplass. I planen er det 32 nye boenheter. Det er sikret at det skal etableres en
småbarnslekeplass innenfor f_BUT01 og en innenfor f_BUT02. Dette vil føre til at alle boliger har en
småbarnslekeplass innen en avstand på 50 meter. Lekeplassene vil ligge sentralt mellom boligene, med god
oversikt. Lekeplassene skal være minimum 100 m² store, ligge sentralt, ha trafikksikker plassering og tilkomst,
ha universell utforming og tilrettelegges for aldersgruppen 1-7 år.
Totalt krav til felles uteoppholdsareal i planforslaget er følgende:
Felles uteoppholdsareal for leilighetene (BBB): 30 m² x 16 leiligheter = 480 m²
Felles uteoppholdsareal for rekkehusene (BKS01): 50 m² x 6 rekkehus = 300 m²
Felles uteoppholdsareal for firemannsboligene (BKS02-03): 50 m² x 8 enheter = 400 m²
Totalkrav: 1180 m²
Det er satt av to areal til felles uteoppholdsareal, f_BUT01 som er på 1310 m² og f_BUT02 som er på 241 m².
Totalt avsatt areal i planen er 1551 m², noe som er 371 m² mer enn minimumskrav. I tillegg er det mulig å
opparbeide felles uteoppholdsareal innenfor delfeltene BBB og BKS02-03 dersom dette er hensiktsmessig og
arealene imøtekommer kvalitetskravene i KPA. Alle boligfeltene, med unntak av BKS03, ligger med en avstand
på under 50 meter til f_BUT01. Boligfeltet BKS03 ligger like ved f_BUT02. Uteoppholdsarealet f_BUT01 skal
være felles for hele planområdet. Se illustrasjon på neste side som viser solforholdene på de to felles
uteoppholdsarealene f_BUT01 og f_BUT02.
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Når det gjelder tilkomst til f_BUT01 og f_BUT02 så vil disse være universelt tilgjengelige. Arealene som
omfatter f_BUT01 og f_BUT02 er lagt i områder med lite høydeforskjell. Begge lekearealer vil ligge mellom
bebyggelsen slik at barn som leker på lekeplassene vil kunne sees etter fra bebyggelsen. Begge lekeareal får
gode solforhold og vil ikke utsettes for støy. Begge lekeplasser ligger opp mot vei på en side. Veien er blindvei
med lite trafikk.
Krav for felles uteoppholdsareal for BBB og BKS01-02 skal løses innenfor f_BUT01 i henhold til bestemmelsene:
Felles uteoppholdsareal for leilighetene (BBB): 30 m² x 16 leiligheter = 480 m²
Felles uteoppholdsareal for rekkehusene (BKS01): 50 m² x 6 rekkehus = 300 m²
Felles uteoppholdsareal for den ene firemannsboligen (BKS02): 50 m² x 4 enheter = 200 m²
Totalkrav: 980 m² (330 m² overdekning innenfor f_BUT01)
Krav for felles uteoppholdsareal for BKS03 skal løses innenfor f_BUT02 i henhold til bestemmelsene:
Felles uteoppholdsareal for den ene firemannsboligen (BKS02): 50 m² x 4 enheter = 200 m²
Totalkrav: 200 m² (41 m² overdekning innenfor f_BUT02)
Private utearealer vil tilrettelegges og deles opp i samarbeid med beboerne som flytter inn. Private uteareal
tilrettelegges rundt boligene og hvordan disse skal utformes avgjøres av beboerne.
Tomannsboligen på BFS01 har krav om minimum 150 m² privat uteoppholdsareal per boenhet. Dette kan løses
på egen tomt som vist på illustrasjonen på neste side. Rødstiplet linje viser mulig tomtedeling innad i feltet, og
blåstiplet linje viser hvor mye av dette arealet som har sol ved vårjevndøgn kl. 15. Det er krav i
kommuneplanen at det skal være sol på minst halvparten av arealet ved vårjevndøgn kl. 15. I eksemplet under
vil den skisserte boligen i nord ha 186 m² uteoppholdsareal, hvorav 98 m² av dette har sol ved vårjevndøgn kl.
15. Den skisserte boligen i sør ha 212 m² uteoppholdsareal, hvorav 171 m² av dette har sol ved vårjevndøgn kl.
15. En er dermed godt innenfor kvalitetskravene som er satt i kommuneplanen.
BFS02-03 er eksisterende boliger som har opparbeidet uteoppholdsareal på egne eiendommer.

BFS01

Figur 38: Illustrasjon som viser hvordan uteoppholdsareal kan løses for tomannsboligen på BFS01. Rød skrift og linje viser
uteoppholdsareal, og blå skrift og linje viser uteoppholdsareal som har sol ved vårjevndøgn kl.15.
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Figur 39: Skisse som viser sol og skygge på de to felles uteoppholdsarealene ved vårjevndøgn kl. 15.

8.5

PARKERING/GARASJE(R)

I følge gjeldende parkeringsnorm for Bergen kommune har boliger innenfor parkeringssone P4 krav om
maksimum 1,4 parkeringsplasser per 100 m2 BRA bolig og minst én parkeringsplass per enhet. Av krav til
boligparkering regnes 80 % som egenparkering og 20 % som gjesteparkering. I tillegg til parkeringsplasser for
biler gir gjeldende parkeringsnormer for Bergen kommune krav om 2 parkeringsplasser for sykler per 100 m²
BRA.
Maksimums parkeringskrav i henhold til KPA
BRA bolig
Antall
per enhet
Leiligheter
95 m²
16
(BBB)
Rekkehus
125 m²
6
(BKS01)
Tomannsbolig
250 m²
2 (2 enheter)
(BFS01)
Firemannsbolig
330 m²
2 (8 enheter)
(BKS02-03)
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BRA bolig
totalt
1520 m²
750 m²
250 m²
660 m²

Type

Regnestykke

Bil
Sykkel
Bil
Sykkel
Bil
Sykkel
Bil
Sykkel

(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)
(BRA/100)

x
x
x
x
x
x
x
x

1,4
2
1,4
2
1,4
2
1,4
2

Antall
plasser
22
31
11
15
4
5
10
14

For rekkehusbebyggelsen (BKS01) er det vurdert at en bør ha 2 bilparkeringsplasser per enhet. Én til
egenparkering, og én til gjester. Nok gjesteparkeringsplasser i boligfeltet er viktig for å hindre feilparkerte
biler. Ved å legge til rette for 2 bilparkeringsplasser per enhet for rekkehusene, blir parkeringsdekningen noe
høyere enn det KPA sier. Økningen i planen utover KPA sine bestemmelser, er totalt bare én plass. Innenfor
BKS01 er det planlagt for 750 m2 BRA bolig. Dersom vi setter parkeringsdekning til maksimum 1,4 per 100 m²
får vi kun 11 parkeringsplasser for dette feltet, jfr. tabell på forrige side. Dersom man øker parkeringskravet til
1,5 parkeringsplasser per 100 m² BRA bolig, vil man kunne etablere 12 parkeringsplasser for feltet. Det sikres i
bestemmelsene at boligenhetene i feltet BKS01 kan etablere opp til 2 bilparkeringsplasser hver.
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Totalt antall parkeringsplasser for bil for den nye bebyggelsen er 47. Leilighetene har parkering i kjelleretasje
(16 plasser) og på egen parkeringsplass SPP som kan brukes til gjester (6 plasser). Rekkehusene har to
parkeringsplasser hver foran egen bolig (totalt 12 plasser). Tomannsboligene har krav om 2 parkeringsplasser
per boenhet og 4 plasser per tomannsbolig. Firemannsboligene har krav om 2,5 plasser per boenhet og 5 plasser
per firemannsbolig. Parkeringsplassene for to- og firemannsboligene er løst inne på egne tomter.
Sykkelparkering som utgjør totalt 65 plasser vil kunne plasseres delvis innomhus og sentralt ved inngangen til
de ulike boenhetene.
Hensikten ved å ikke ha et felles parkeringsanlegg for området er at en da kan bygge ut området etappevis. Det
vil ikke bli gjennomgangstrafikk i området.
BFS02-03 har parkering på egne eiendommer.
8.6

TRAFIKKAREAL

Planforslaget inneholder 32 nye boenheter, og vil generere en noe økt trafikkmengde i vegene Tellevikvegen og
i krysset Tellevikvegen - Øvre Tellevik. I utregningen under er håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens
vegvesen, lagt til grunn for beregning av fremtidig trafikkmengde. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er et gjennomsnittstall
for daglig trafikkmengde på et punkt. Dersom man ser på en normal trafikksituasjon, hvor hver bolig genererer
3,5 bilturer per døgn, vil ÅDT øke med omtrent 120 turer i døgnet i området. I krysset Tellevikvegen-Øvre
Tellevik vil belastningen inn i Øvre Tellevik øke fra ca. 60 ÅDT til ca. 180 ÅDT.
Turer per bolig

Antall nye boliger

Økning i ÅDT

3,5
2,5
5

32
32
32

112
80
160

Normal
Minimum
Maksimum

Tellevikvegen er regulert med 6 meters bred kjørevei og 2,5 meters bredt ensidig fortau. Trafikkbelastningen
er i dag på ca. ÅDT 1000, og er forventet til å øke til omtrent ÅDT 1125 etter at planen er gjennomført. Det
legges til grunn at veien faller inn under dimensjoneringsklasser Sa1 (håndbok N100 fra Statens vegvesen).
Denne dimensjoneringsklassen er for samleveier i boligområder med maks fartsgrense 50 km/t, som ikke har en
trafikkbelastning på mer enn ÅDT 1500. I henhold til håndboken skal veier i denne dimensjoneringsklassen ha
en tverrprofil med kjøreveien på minimum 6 meter, og en skal vurdere behov for fortaus- eller gang- og
sykkelveiløsning.
Vei inn til planområdet er regulert med 4 meters bred kjørevei og 2,5 meters bredt ensidig fortau. Det legges
til grunn at veien faller inn under dimensjoneringsklasser A1 (håndbok N100 fra Statens vegvesen). Denne
dimensjoneringsklassen er for atkomstveier i boligområder med maks fartsgrense 30 km/t. I henhold til
håndboken skal veier i denne dimensjoneringsklassen med inntil 50 boenheter i blindveg ha en tverrprofil med
kjøreveien på minimum 3,5 meter. Det er ikke krav om egne løsninger for gående og syklende.
Stigningsforholdene er vist i vedlagte veiprofiler. Planlagte veier vil ha et stigningsforhold mellom 1:12 til 1:20.
Deler av o_SKV01 (eksisterende vei) legges noe om for å gi veien bedre veikurvatur, noe som igjen gir mulighet
for en bedre kryssløsning.
Annen veggrunn – grøntareal f_SVG01 til o_SVG12 er areal for teknisk infrastruktur og grøft og kan
tilrettelegges med stedegen vegetasjon.
8.7

STØYTILTAK

Ikke aktuelt, da området ikke er utsatt for støy.
8.8

AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON

I Salhusvegen ligger nærmeste gjenvinningsstasjon, samt mottak for farlig avfall. Mottak for farlig avfall er også
på Shell på Haukås og på Esso på Nyborg. Returpunkt for glass- og metallemballasje er lokalisert i Hylkjebakken
og på Salhus.
BERGEN KOMMUNE
ÅSANE. GNR 176 BNR 29 M.FL.. ØVRE TELLEVIK
Arealplan-Id: 1201_61250000

Plantiltaket krever en avfallsløsning for restavfall og papp/papir, samt sekkeløsning for plastavfall. Med
allerede etablert returpunkt for glass og metall i nærheten anses det som lite hensiktsmessig å etablere et
returpunkt for glass og metall innenfor planområdet. Innsamling for metall og glass er heller ikke
hensiktsmessig å plassere i et område med tett boligbebyggelse, da et slikt returpunkt ofte generer en del
støy.
Det er sikret i bestemmelsene at renovasjonsløsning kan etableres innenfor BBB og f_SVG05. Mulig plassering av Side | 37
renovasjonsløsning innenfor BBB er vist i illustrasjonsplan (areal betegnet som kommunaltekniske anlegg), og
det er tenkt at en renovasjonsløsning her kan forsyne alle de nye boenhetene. Arealet som er vist i
illustrasjonsplanen er stort nok til for løsning med nedgravde containere eller løsning med frittstående
containere, som beskrevet under. Plasseringen vil være hensiktsmessig, ettersom den vil ligge mellom
parkeringsplass (for BKS02) og mur for parkeringsgarasje (for BBB). Boenhetene i lavblokken (BBB) vil ligge på
et høyere nivå, og boenhetene i firemannsboligen (BKS02) vil ligge i god avstand, slik at boliger ikke vil bli
sterkt påvirket av renovasjonsløsningen. Renovasjonsløsning innenfor f_SVG05 er et alternativ, dersom det blir
ønske om at boligene som ligger lengst vest får en egen løsning nærmere seg. Plasseringen innenfor f_SVG05 vil
være hensiktsmessig da renovasjonsløsningen vil ligger langt ifra boligene, utenfor frisiktlinjer og nært vei.
I enden av tilkomstveien f_SKV02 er det snumulighet for renovasjonskjøretøy.
Det skal utarbeides en egen renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) for bebyggelsen. I RTP skal det avklares
hvilken avfallsløsning en vil benytte seg av. For 32 nye boenheter kan det være aktuelt å benytte seg av
nedgravd bunntømt container (kan benyttes ved 10-150 boliger) eller felles frittstående containere. Det kan
være aktuelt å tilrettelegge for restavfall, papp/papir og plastavfall.
Nedgravde containere har et fotavtrykk på ca. 2x2 meter hver. Det bør være 0,4 meter mellom containerne og
0,3 meter på utsiden av containerne. Med tre av disse containerne på rad, vil installasjonen ta opp et areal på
ca. 2,6x7,5m. Med to av disse containerne på rad, og én i bakkant vil installasjonen ta opp et areal på ca.
5,0x5,0m.
Ved bruk av felles frittstående containere kan en benytte en container på 6 m³ for restavfall (inntil 42
husstander med tømming hver uke) og en for papp/papir (inntil 42 husstander med tømming hver 4. uke). Disse
containerne har et fotavtrykk på 2x2,5 m. En må da totalt ha 2 containere, for å forsyne de 32 boenhetene.
Det bør være ca. 0,5 meter mellom og rundt containerne. 2 containere vil ta opp et areal på ca. 3x6,5m. For
en slik løsning vil plast leveres i 160 liters perforert plastsekk som fås på de fleste dagligvarebutikker og
gjenvinningsstasjoner.
Under er det illustrert hvor mye avfall boligfeltet vil kunne komme til å produsere.
Avfallstype
Restavfall
Papir, papp, drikkekartong
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
8.9

Regnestykke
Minimum 100 l x 32 boenheter
Minimum 140 l x 32 boenheter
Minimum 160 l x 32 boenheter
Minimum 10 l x 32 boenheter

Behov
3200 l
4480 l
5120 l
320 l

Henting/tømming
1/uke
1/måned
1/måned
1/måned

GRØNNSTRUKTUR OG NATUROMRÅDE

Områdene for grønnstruktur GN01 – 04 og naturområde LNA01 – 02 er grønne areal som vil ligge der som i dag
uten bearbeiding. Innenfor GN01 kan det opparbeides gangveg.
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9

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Reguleringsplanen legger til rette for en fortetting i form av 32 nye boenheter i et allerede utbygd
boligområde. Planen vil i tillegg gi en bedring av trafikksikkerhet og trafikkforhold i området.
Området bærer preg av i stor grad av småhusbebyggelse. Noe som kommer fram i illustrasjonen under. Nettopp
det at området nær opp til planområdet i liten grad kan tilby noe annet enn eneboliger tilsier at behovet og
ønske om denne type bolig burde være tilstede. Hvis en ønsker en mindre bolig eller har behov for en bolig
tilrettelagt med universell tilkomst vil området her stort sett bare kunne tilby bolig av typen kjellerbolig.
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Mindre enn 250 unna i sørøstlig retning – oppover i lia, ligger det et større boligfelt med rekkehus (etablert på
slutten av 70 -tallet). Vårt prosjekt med rekkehus og lavblokkbebyggelse vil gi et viktig tilskudd av en type hus
som området vil ha nytte av. Her vil en tilby tilrettelagte boenheter med universell utforming med dagens
standard.
At det er benyttet formålet blokk kan gi assosiasjoner til store massive bygg. Som illustrasjonen viser er det
planlagt lavblokk med inntil tre etasjer (med parkeringskjeller delvis under terreng). Byggene er oppdelt og vil
framstå som rekkehus mer enn lavblokk. Det er sikret i bestemmelsene at lavblokkenes 3. etasje skal ha saltak,
mens 2. etasje skal ha flatt tak. Med disse bestemmelsene sikrer man uttrykket som er vist i fotomontasjen.

Figur 40: Planområdet med vekt på fjernvirkning fra luften. Hvit sirkel viser ny planlagt bebyggelse. (Illustrasjon utarbeidet av b+b
arkitekter as)

9.1

OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Parkering og uteoppholdsareal anlegges i henhold til
kommuneplanen. Hensynssonen for historisk veifar som er avsatt i kommuneplanen, er videreført i
reguleringsplanen.
9.2

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER

Planområdet overlapper to vedtatte reguleringsplaner. Plan for «Salhus bro (Nordhordlandsbrua), ny
tilførselsvei» (vedtatt i 1989) overlapper planområdet i sør, og plan for «Steinestø industriområde, vei- og
boligfelt» (vedtatt i 1965) overlapper i nord. Begge planene er av eldre dato, og området er ikke blitt utbygd
likt som reguleringsplanene viser. Prinsippene i plan for «Salhus bro (Nordhordlandsbrua), ny tilførselsvei» er i
hovedsak blitt fulgt, men tilkomstvei til Klauvaneset er endret og bredder og eksakt plassering på kjørevei og
fortau i Tellevikvegen er endret. Planforlslaget tilpasser seg derfor dagens opparbeidede situasjon, fremfor å
tilpasse seg gjeldende plan fra 1989. Plan for «Steinestø industriområde, vei- og boligfelt» er bare delvis
gjennomført. Prinsippet med en ny veiforbindelse fra næringsområdet til Hordvikvegen er ikke realisert. En
anser det ikke som hverken sannsynlig eller hensiktsmessig at denne planen blir gjennomført. Boligområdet er
blitt ytterligere etablert siden denne planen ble vedtatt, og en ny hovedvei gjennom planområdet ville blitt en
stor belastning for et etablert boligområde. Trafikk til og fra industriområdet bør gå på Hordvikneset og videre
langs Steinestøvegen til E39. Denne strekningen har høyere standard og fortau. Kommunen kan med
trafikkregulering styre hvor en ønsker at industritrafikken skal gå.
9.3

ESTETIKK

Ved plassering og dimensjonering av bebyggelsen har en tilpasset seg eksisterende bebyggelse og naboer, samt
tatt hensyn til fjernvirkning.
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Leilighetsbygget er plassert inn mot en skrent, samt delt opp i to bygg, slik at det ikke vil virke ruvende for
boligene i bakkant. Det er sikret i bestemmelsene at hver lavblokk skal ha et åpent midtparti og at bebygd
areal over kote +35 ikke skal bestå av mer enn 500 m². Det er videre sikret at lavblokkenes 3. etasje skal ha
saltak, mens 2. etasje skal ha flatt tak. Med disse bestemmelsene sikrer man uttrykket som er vist på
fotomontasjen.
For rekkehusene er det planlagt at maks tre boliger skal være sammenhengende, og at det skal være 8 meters
bredt mellomrom mellom de to rekkene. Det er sikret i plankartet at maksimal byggehøyde er lavere i sørvest
enn i nordøst, og en sikrer på denne måten en naturlig avtrapping i forhold til terrenget.
To- og firemannsboligene er plassert spredt og luftig, og glir godt inn med eksisterende bebyggelse i området.

Figur 41: Fotomontasje av tiltaket, sett mot sørøst. (Illustrasjon utarbeidet av b+b arkitekter as)

9.4

KONSEKVENSER FOR NABOER

Utbyggingen av 32 nye boenheter innenfor planområdet vil ha konsekvenser for naboer i området. Generelt vil
planforslaget øke trafikkmengden noe i Tellevikvegen og i krysset Tellevikvegen-Øvre Tellevik. Planforslaget
fører også med seg mange positive oppgraderinger for området, som vil gi en bedring av trafikksikkerhet og
trafikkforhold i området.
Lavblokken planlegges med maksimal mønehøyde på k+40,0 m, rekkehusene med maksimal mønehøyde på
k+38,5-39,5 m, tomannsboligene med maksimal mønehøyde på k+33,0-36,0 m, og firemannsboligene med
maksimal mønehøyde på k+34,0-35,0 m.
I bakkant av de planlagte lavblokkene og rekkehusene ligger det noen eksisterende boliger som har utsikt mot
sjøen i nord-nordvest. Disse boligene har mønehøyde på omtrent k+47,0 m og høyere. Det vil si at dersom de
eksisterende byggene er ni meter høye, vil planeringshøyden være på k+38,0 m og høyere – 2 meter under de
nye lavblokkenes maksimale mønehøyde og 0,5-1,5 meter under de nye rekkehusenes maksimale mønehøyde.
De eksisterende boligene i bakkant av lavblokkene og rekkehusene vil dermed ikke bli sterkt berørt av endret
utsikt som følge av den nye utbyggingen. På snittet under kan en de hvordan de eksisterende boligene vil ha
utsikt over den nye bebyggelsen.

Figur 42: Snitt A-A1.
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I bakkant av de planlagte to- og firemannsboligene ligger det noen eksisterende boliger som har utsikt mot
sjøen i nord-nordvest. Disse boligene har mønehøyde på omtrent k+39,0 m og høyere, med unntak av én bolig
(Øvre Tellevik 18) som har mønehøyde på omtrent k+34,0 m. Det vil si at dersom de eksisterende byggene er ni
meter høye, vil planeringshøyden være på k+30,0 m og høyere – 3-6 meter under de nye to- og
firemannsboligenes maksimale mønehøyde. De eksisterende boligene i bakkant av to- og firemannsboligene vil
dermed bli noe berørt med endret utsikt som følge av den nye utbyggingen. På snittet under kan en de hvordan
de eksisterende boligene vil ha utsikt delvis over (da særlig fra 2.etasje) og delvis mellom den nye
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bebyggelsen.

Figur 43: Snitt C-C1.

Enkelte eiendommer blir berørt med noe mer skygge på tomtene etter at de nye boligene er bygget. Dette er
vist på de vedlagte sol- og skyggeillustrasjonene. Tidspunktene som er undersøkt er 21.mars kl. 12:00, 15:00 og
18:00, 20.mai kl.12:00, 15:00, 18:00 og 20:00, 21.juni kl. 18:00 og 20:00. Oppsummert vurdering av sol- og
skyggeillustrasjonene:
Eiendom 176/16 får noe skygge inn på hagearealet 21.mars kl.12:00. Steinbelagt uteareal nærmest
bolig vil fortsatt være uberørt.
Eiendom 175/191 får noe skygge inn på deler av hagearealet 21.mars kl.15:00 og 18:00, samt 20.mai
kl.18:00. 21.mars kl.15:00 og 20.mai kl.18:00 er det snakk om minimalt med skygge langt unna
boligen. 21.mars kl. 18:00 vil det være skygge på deler av plenarealet. Terrassen nærmest boligen vil
ikke bli berørt på noen av tidspunktene.
Eiendom 176/100 får noe skygge inn på hagearealet 21.mars kl.18:00, 20.mai kl.20:00 og 21.juni
kl.20:00. Boligen har flere utearealer. Det største utearealet i nordøst vil ikke bli berørt på noen av
tidspunktene. Utearealet rett vest for boligen vil bli berørt med minimalt med skygge på tidspunktene
som beskrevet, men størstedelen av arealet vil fortsatt ha sol.
Eiendom 176/102 får noe skygge inn på hagearealet 20.mai kl.20:00 og 21.juni kl.20:00. Boligen har
flere utearealer, og hoveduteareal ser ut til å ligge på østsiden av boligen og vil være uberørt. Det er
kun en platting i nordvest som blir berørt med skygge. 20.mai kl.20:00 vil plattingen bli berørt med
skygge, og 21.juni kl.20:00 vil kun en minimal del av plattingen bli berørt med skygge

Figur 44: Planlagt situasjon 21 mars kl. 12:00. Ill: Ard arealplan.
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9.5

TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD

Planforslaget inneholder 32 nye boliger, og vil generere en noe økt trafikkmengde i vegene Tellevikvegen og i
krysset Tellevikvegen - Øvre Tellevik. Dersom man ser på en normal trafikksituasjon, vil ÅDT øke med omtrent
112 turer i døgnet i området. I krysset Tellevikvegen-Øvre Tellevik vil belastningen inn i Øvre Tellevik øke fra
ca. 60 ÅDT til ca. 180 ÅDT.
Tellevikvegen og Øvre Tellevik er planlagt i tråd med dimensjoneringsklassene Sa1 og A1 i håndbok N100
(Statens vegvesen).
9.6

TRAFIKKSIKKERHET

Planforslaget legger til rette for en bedring av trafikksikkerhet og trafikkforhold i området.
Det legges opp til en forbindelse gjennom planområdet som kobles til Hordvikvegen og Olderkjerret. Fra
Tellevikvegen kan gående bevege seg på fortau langs den nye tilkomstveien til de nye boligene. I enden av den
nye tilkomstveien går fortauet over i en gangvei som kobles både til Olderkjerret og Hordvikvegen. Via
Olderkjerret kan skolebarn ferdes på en lite trafikkert boligvei (ca. 300 meter), før de går over på sti- og
gangveisystem som fører dem til skolen. Dette tiltaket vil være et alternativ til å ferdes på Tellevikvegen
mellom planområdet og Hordvikvegen, hvor Tellevikvegen er smal og uten tilbud til myke trafikanter.
Det legges opp til etablering av fortau på strekningen mellom Klauvaneset og planområdet. Dette fortauet blir
også koblet opp til ny gangveiforbindelse gjennom planområdet (som er beskrevet i punktet over). Ved
Klauvaneset er det fortsettende fortau mot sørøst. Dette fortauet leder bl.a. til bussholdeplasser ved
tilkoblingsveiene til E39. Ved Klauvaneset er det også tilkomst ned til Tellevik nærmiljøanlegg, hvor det finnes
kunstgressbane, sandvolleyballbane, ballbinge m.m.
Planen regulerer fortau mot bussholdeplass i Tellevikvegen. Fortauet går fra krysset Tellevikvegen-Øvre
Tellevik og mot nord til krysset som går ned til Tellevikabukta. Her er det bussholdeplasser i begge retninger.
Dagens kryss i Tellevikvegen–Øvre Tellevik oppgraderes. Krysset blir strammet opp, slik at tilkomstveien inn til
planområdet vil bli liggende vinkelrett på Tellevikvegen. Dagens avkjørsler som munner direkte ut i krysset, vil
bli flyttet, slik at det blir en trafikksikker og oversiktlig situasjon i krysset. For å få til dette har en måtte
justere hele Tellevikvegen mot vest. Justeringen gir også en bedre linjeføring til veien. I tillegg er veien
utvidet slik at den er i henhold til korrekt dimensjoneringsklasse (etter Statens vegvesen sin håndbok N100).
Frisikt er regulert inn i henhold til krav.
9.7

KULTURMINNE

Planområdet er vurdert i kapittel 6.9 i forhold til nyere tids kulturminner og automatiske fredede
kulturminner/fornminner. Det er regulert inn en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, som representerer en
10-m buffer rundt historiske veifar (den Trondhjemske postvei). Denne er regulert inn i tråd med
kommuneplanen. Det er sikret i bestemmelsene til kommuneplanen at det ved større eller mindre tiltak som
berører hensynssonen skal veifaret utredes og tas hensyn til. Byantikvaren skal høres ved tiltak som berører
hensynssonen.
9.8

FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET

Det eneste sporet på eiendommen som viser at barn har benyttet arealet til lek, er en gammel spikret
treplatting oppe i et tre rett ved bygningen på gnr. 176, bnr. 29. Denne treplattingen ser ikke ut til å være i
bruk. Det skal opparbeides to nye småbarnslekeplasser innenfor planområdet, som vil legge til rette for barns
lek i fremtidig situasjon.
9.9

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 Naturmangfoldloven, 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.
Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse (B1). I planarbeidet har en benyttet viktige
informasjonskilder som naturbase, artskartene til artsdatabanken.no, nasjonal rødliste og lokale observasjoner
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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.
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget:
Sentrale tema
Hva slags landskap, økosystem, naturtyper eller arter blir
berørt av planen?

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

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og
bestandene på landsbasis og på stedet?
Foreligger det faglige rapporter og utredninger om
naturmangfold i det aktuelle planområdet?
Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter) om det
aktuelle planområdet?
Vil planen påvirke truede og nært truede arter på Norsk
rødliste for arter 2015?
Vil planen påvirke truede og nært truede naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2011?
Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte
arter?
Vil planen påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller vernede
vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?
Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller vannforekomster?
Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?
Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?
Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder (INON)?
Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er spesielt
verdifulle for naturmangfold?

Vurdering
Nærområdet er i hovedsak utbygd med boliger, andre
tilbygg, vei og tilhørende hager. Der hvor de nye boligene
planlegges er det i dag grunnlendt terreng med lauvskog av
middels bonitet og myr med organisk jordlag. Det er
registrert et fugleliv i planområdet, men det er ikke
observert noen rødlistede arter. Det er ikke registrert noen
spesielle eller viktige økosystem og naturtyper innenfor
planområdet. Det er store ubygde naturområder i
nærheten av planområdet.
Planen vil føre til boligfortetting i et etablert boligområde.
Det vil bli noen terrenginngrep, ved at man må planere
terrenget noe ved utbygging. Da det ikke er registret
viktige økosystem, naturtyper og arter i området vil ikke
planen ha noen påvirkning for dette.
Ikke aktuelt da det ikke er gjort registreringer av viktige
økosystem og naturtyper.
En er ikke kjent med at det foreligger faglige rapporter og
utredninger om naturmangfold i planområdet.
Det foreligger observasjon på fuglelivet (Artsdatabanken,
02.02.2010). Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap som
en er kjent med utenom dette.
Vil ikke påvirke truede og nært truede arter på Norsk
rødliste for arter 2015.
Vil ikke påvirke truede og nært truede naturtyper på Norsk
rødliste for naturtyper 2011.
Vil ikke påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter.
Vil ikke påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller vernede
vassdrag.
Vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller vannforekomster.
Det er ikke registrert kulturlandskap innenfor planområdet
og planen vil således ikke ha noen påvirkning for dette.
Planen vil ikke påvirke miljøregistreringer i skog.
Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder (INON).
Planen vil ikke påvirke område eller naturtyper som er
spesielt verdifulle for naturmangfold.

Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet:
Sentrale tema
Vet en nok om landskap, økosystem, naturtyper og arter,
og om hva slags virkninger det aktuelle tiltaket har for
disse?
Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig (alvorlig
eller irreversibel) skade på landskap, økosystem,
naturtyper og arter?

Vurdering
Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.
Landskapet vil bli endret som følge av tiltaket, ettersom
det vil måtte gjøres en del grunnarbeid i området for å få
plassert ny bebyggelse, infrastruktur m.m. Planområdet
ligger ikke særlig eksponert til i landskapet.

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting:
Sentrale tema
Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på
landskap, økosystem, naturtyper og arter?
Hvilke fremtidige tiltak og bruk i landskapet eller
økosystemet som en har oversikt over kan utgjøre en
påvirkning på naturtyper og arter?
Hva vil den samlede belastningen (effekten) av planen eller
tiltaket være, det vil si eksisterende tiltak og bruk,
planforslaget og fremtidige tiltak og bruk?
Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet som
berøres på kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis?
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Vurdering
Det er i dag eksisterende boligbebyggelse og trafikk tett på
det ubygde området. En kan ikke se at dette har noen
nevneverdig påvirkning på landskap, økosystem, naturtyper
og arter.
Utbygging av området vil føre til at skog og myr blir
nedbygd. Det er store ubygde naturområder i nærheten.
Den samlede belastningen av planen vil være middels.
Planområdet ligger ikke eksponert til i landskapet, slik at
utbyggingen vil ikke bli dominerende i landskapet. Området
er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanen, og er
dermed vurdert på overordnet nivå.
Det er ikke kjent at naturmangfold av stor viktighet blir
berørt.
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Mangler en kunnskap om virkingen (effekten) av planen sin
samlede belastning for landskap, økosystem, naturtyper og
arter? I så fall må § 9 tilleggas stor vekt.

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler:
Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller avgrense 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 naturmangfoldhensyn 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 tidkrevende 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 knyttet til å sikre særskilte naturmangfoldhensyn.
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
fremtidig 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 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlig virkning for
naturmangfoldet i området. Det er ikke noe kjent biologisk mangfold i planområdet som har spesiell verdi.
Tilgrensende areal er i dag utbygd, og det er store ubygde naturareal i nærheten av planområdet. 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 forslaget. Endringene er også vurdert i
forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap.
9.10

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Tabellen over viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra SSB 1.1.2016. En har tatt
utgangspunkt i at 32 nye boenheter vil kunne gi 80 nye beboere i området. En kan se av tabellen at en må ta
høyde for at det i dette området kan komme 6 barn i barneskolealder, 3 barn i ungdomsskolealder og 4 ungdom
over 16 år. Tabellen viser også at 6 barn teoretisk sett skal være i barnehagealder.
Dekningsgraden i Åsane byområde pr. 15.12.2015 var 94,5 %. Barnehageområde 23 (Haukås og Hordvik), som
planområdet ligger i, har en dekningsgrad på 101,7 %. Hovedopptaket for barnehage 2016 ble avsluttet 20.mai.
For Åsane ble bydelsvis prioritering oppfylt ved at alle som søkte plass i Åsane fikk tilbud om plass i egen bydel.
(Kilde: Høringsutkast for Barnehagebruksplan 2016-2030, Bergen kommune)
(Kilde: Høringsutkast for Skolebruksplan 2016-2030, Bergen kommune)
Hordvik barneskole har en kapasitet på 300 elever. Elevtall per 2015/2016 er 218 elever. Forventet elevtall per
2019/2020 er 240 elever, og per 2029/2030 er 277 elever. Dette vil si at det er ledig kapasitet ved skolen.
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Mjølkeråen skole (kombinert skole) har en kapasitet på 700 elever. Elevtall per 2015/2016 er 688 elever.
Forventet elevtall per 2019/2020 er 617 elever, og per 2029/2030 er 668 elever. Dette vil si at det er ledig
kapasitet ved skolen.
Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha stor konsekvens for barnehage, barneskole og ungdomsskole, da det
er snakk om en liten økning som det ser ut som om barnehagene og skolene har kapasitet til å ta opp.
Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbudet i området. Det kan ikke sies å utløse nye behov
og eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget. Det er godt kollektivtilbud i nærheten av
planområdet.
9.11

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Ingen kjente konsekvenser.
9.12

JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Ingen kjente konsekvenser.
9.13

INFRASTRUKTUR

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planframlegget.
Ifølge erfaringstall fra BKK vil det maksimale effektuttaket for en bolig i lavblokkbebyggelse med elektrisk
oppvarming ligge mellom 6-10kW. Ettersom det i dette planforslaget både er lavblokker, rekkehus,
firemannsboliger og tomannsboliger, kan man regne ut et omtrentlig effektbehov ved å legge seg på det
høyeste tallet i intervallet – det vil si 32 x 10 kW = 320 kW. Ut i fra denne utregningen er det sannsynlig at
effektbehovet vil overstige 150 kW, som er den ledige effekten i eksisterende nettstasjon i nærområdet. Det
vil dermed være behov for en ny nettstasjon i planområdet. En nettstasjon vil kreve et areal på ca. 3 x 2,5 x
2,8 meter (l x b x h). I tillegg må det være minst 1 meter tilkomst rundt hele arealet. Arealet må ligge minst 5
meter fra brennbare bygningsdeler og utenfor siktlinjer, det må ha tilkomst for lastebil med kran. Det er sikret
i bestemmelsene at en nettstasjon kan etableres innenfor f_BKT og innenfor f_SVG05.
9.14

ROS-ANALYSE

Bakgrunn
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen
bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
Akseptkriterier og metode
Akseptkriteriene definerer hva risiko en er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innen følgende tema;
liv, helse, ytre miljø og materielle verdier. Rettledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) og rapporten GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging
Vestlands-prosjektet (SiGVe-rapporten) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene.
For å systematisere arbeidet med ROS- analysen blir det brukt skjema og matriser. Metoden for en ROS-analyse
kan framstilles forenklet i følgende 6 punkt:

Figur 45: Skjematisk framstilling av metode

Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet - hvor ofte uønsket hendelse forventes
å inntreffe, og konsekvensen - hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan medføre.
Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å anslå sannsynlighet og konsekvens
vil en snakke om gjennomsnittstall på hendelser over tid. Det kan på den måten inntreffe flere eller færre
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hendelser i et gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at funn skal
følges opp med risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og legge føringer for videre planlegging av
arealbruk.
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens:
KONSEKVENSER
Ubetydelig/ ufarlig

Mindre alvorlig/ en
viss fare

Betydelig/ kritisk
Betydelige
personskader

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

Mindre personskade
Sykemelding i noen
dager

KONSEKVENSER

Ingen fravær

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

Ubetydelige
miljøskader
Miljø (jord, vann og luft)
Mindre utslipp, ikke
registrert i resipient

1 - 10 personer
alvorlig skadd

Alvorlig/ farlig

Alvorlig
personskade
10 - 20 personer
alvorlig skadde

Personer med
sykefravær i flere
uker

1 - 10 personer
døde

Betydelig
miljøskade

Alvorlig miljøskade

Noe uønsket utslipp

Betydelig utslipp
med behov for tiltak

Restaureringstid < 1
år

Restaureringstid 1 –
3 år

Mindre skader

Betydelige skader

Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid 3 –
10 år

Alvorlige skader
Ubetydelig skade

Sannsynlighet

Økonomiske/ materielle verdier

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

Hendelser i røde felt
Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

100 – 500 mill. kr
500.000 – 10 mill. kr

10 – 100 mill. kr

Teknisk infrastruktur
påvirkes i liten grad

Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i noen
timer

Teknisk
infrastruktur settes
ut av drift i flere
døgn

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

K1

K2

K3

K4

< 500.000 kr

Svært alvorlig/
katastrofalt

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

Svært alvorlig
miljøskade
Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for tiltak
Restaureringstid > 10
år
Svært alvorlige
skader
> 500 mill. kr
Teknisk infrastruktur
og avhengige
systemer settes
permanent ut av drift

K5

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

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
Naturbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/forhold
Nr.
Ekstremvær www.met.no
1
Sterk vind

Potensiell risiko for:
Liv og helse
Miljø
Økonomi
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Merknad

Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind
kan forekomme, men slik området ligger til, vil det ikke blir
utsatt for vindpåkjenning utover det som en kan forvente.
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2

Store nedbørsmengder

Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på
som en risiko for planområdet.
Store snømengder er sjelden et problem i området.

3
Store snømengder
4
Annet
Flomfare www.nve.no, VA-rammeplan (vedlagt planbeskrivelsen)
5
Flom i elver / bekker
6
Flom i vassdrag/ innsjøer
7
Overvannshåndtering
8
Springflod / stormflod
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.miljostatus.no, skredfarevurdering (vedlagt planbeskrivelsen)
11
Kvikkleireskred
12
Lausmasseskred
13
Is – og snøskred
14
Steinras, steinsprang
S3 x K3
S3 x K1

Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.
VA-rammeplan viser hvordan overvannsproblematikk skal
håndteres.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

S3 x K1

15
Historiske hendelser
16
Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17
Setninger
18
Utglidinger
19
Radon

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Kan forekomme, men det er ikke registrert for høye verdier
nær planområdet. Radon blir ikke sett på som et problem,
og skal etter TEK10 håndteres i nye bygg.

20
Annet
Plante og dyreliv www.dirnat.no
21
Planter
22
Dyr
23
Fugler
z24
Annet
Kulturområde www.kulturminnesok.no
25
26

Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.
Ingen fare, vurdert i egen rapport.
Ingen fare, vurdert i egen rapport.
Noe fare for skred fra en fjellhammer innenfor planområdet.
Denne faren vil bli håndtert ved gjennomføring av planen.
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet.

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

Fornminne
Kulturminne

registrert
registrert
registrert
registrert

i naturbase
i naturbase
i naturbase
i naturbase

Ingen kjente i planområdet.
Ingen kjente i planområdet.

Virksomhetsbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/forhold
Nr.
Brann/eksplosjon
27
Brannfare
28
Eksplosjonsfare
29
Annet
Energitransport
30
Høgspent

Potensiell risiko for:
Liv og helse
Miljø
Økonomi
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

S5 x K2
31

Lågspent

32
33

Gass
Annet

Merknad

S5 x K2

S5 x K2

Forurenset vatn
34
Drikkevasskjelde
35
Sjø, badevatn, fiskevatn,
vassdrag og liknende.
36
Nedbørsfelt
37
Grunnvassnivå
38
Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
39
Kjemikalieutslepp
40
Annet
Forurenset - luft
41
Støv/partikler/røyk
42
Støy
43
Lukt
44
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
45
Fri ferdsel langs sjø
46
Friluftsliv
47
Annet

Det ligger høyspentledninger i veigrunnen innenfor
planområdet. Ved graving i disse arealene må
høyspentledningene tas hensyn til.
Det er lavspenningsanlegg i luft innenfor planområdet. Ved
tiltak i disse arealene må stolper og lavspenningsledningene
tas hensyn til.
Ikke aktuelt.
Det vil bli aktuelt å etablere en ny nettstasjon i
planområdet.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko.

Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Uønskede hendelser/forhold
Nr.
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
48
Trafikkulykker på veg

Potensiell risiko for:
Liv og helse
Miljø

S4 x K3

S4 x K1

Merknad
Økonomi

S4 x K2

49
Annet
Forurensning
50
Støv/partikler
51

Ingen kjent risiko, relativt lav trafikkmengde i området både
før og etter tiltak.
Ingen kjent risiko, relativt lav trafikkmengde i området både
før og etter tiltak.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Støy

52
Lukt
53
Utslepp/kjemikalier
54
Annet
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegvesen.no
55
Veg
S4 x K3
S4 x K1
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En liten økning i ÅDT, vil kunne gi en minimal økning i fare
for påkjørsel. Det vil alltid være en viss fare for
trafikkulykker på vei, men ved oppgradering av trafikkareal
og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i området som
planlagt, regner en med at faren for trafikkulykker
minimeres ved gjennomføring av planen. Det er registrert én
ulykke i planområdet i Tellevikvegen, men dette sees på
som en enkelthendelse og ikke som et ulykkespunkt.

S4 x K2

Det er registrert flere ulykker på E39 ved planområdet, men
ingen ulykkespunkt. Det pågår arbeid med ny trasé for E39 i
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56
57
58

Åsane, slik at det i fremtidig situasjon vil være et
oppgradert veganlegg som er tilknyttet området.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Sjø
Luft
Annet

Akseptkriterier:

48, 55

S4

14

S3
S2
S1

S5
S4
S3

48, 55
14

S2
S1

K1

K2

K3

K4

K4

KONSEKVENS

RISIKOMATRISE - arealbruk
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(ØKONOMI)
SANNSYNLIGHET

S5

RISIKOMATRISE - arealbruk
(MILJØ)
SANNSYNLIGHET

SANNSYNLIGHET

RISIKOMATRISE - arealbruk
(LIV OG HELSE)

30, 31,
33

S5

48, 55

S4
S3

14

S2
S1

K1

K2

K3

K4

KONSEKVENS

K4

K1

K2

K3

K4

KONSEKVENS

Kommentar til ROS-analysen:
Det er gjort en skredfarevurdering for området. Den konkluderer med at det er noe fare for skred fra en
fjellhammer innenfor planområdet. Faresonene berører delfelt BBB. Faren vil bli håndtert ved gjennomføring
av planen ved at det er satt rekkefølgekrav til felt BBB om at skredsikringstiltak skal være ferdigstilt i henhold
til vedlagt skredfarevurdering.
Det går høy- og lavspenningslinjer i området. Høyspenningslinjer ligger i veigrunnen i Tellevikvegen, og
lavspenningslinjer på i luften langs Tellevikvegen. Det er planlagt en oppgradering av Tellevikvegen, og det er
lagt til en bestemmelse som sikrer at høyspenningskabler skal tas hensyn til.
Det er sannsynlig at den nye bebyggelsen vil generere et effektbehov på over 150 kW, og at det dermed vil bli
behov for å etablere en eller flere nye nettstasjoner. Det er sikret at det er egnet areal til dette innenfor
f_BKT og f_SVG05.
En liten økning i ÅDT, vil kunne gi en minimal økning i fare for påkjørsel. Det vil alltid være en viss fare for
trafikkulykker på vei, men ved oppgradering av trafikkareal og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i
området som planlagt, regner en med at faren for trafikkulykker minimeres ved gjennomføring av planen. Det
er registrert én ulykke i planområdet i Tellevikvegen, men dette sees på som en enkelthendelse og ikke som et
ulykkespunkt. Det er planlagt flere tiltak i planområdet som vil bedre trafikksikkerheten. Disse er beskrevet i
kapittel 9.6 og sikret i rekkefølgebestemmelsene.
Det er registrert flere ulykker på E39 ved planområdet, men ingen ulykkespunkt. Det pågår arbeid med ny trasé
for E39 i Åsane, slik at det i fremtidig situasjon vil være et oppgradert veganlegg som er tilknyttet området.
Det er derfor ikke planlagt egne tiltak for E39.
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K4

10
10.1
Nr.

MERKNADER
SAMLEDE MERKNADER
Avsender

Dato
Ved varsling av planoppstart

8.
9.
10.
11.

Private
Terje Haugan m.fl.
Jan-Hugo Schnelle
Casper Hestness
Siri Meyer
Svein Bjarne Tellevik
Siw og Ingleif Iversen
Arthur Olai Greve
Offentlige instanser
Bergenkommune, trafikketaten
Barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling
Bergen kommune, VA-etaten
Statens vegvesen

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bergen kommune, Bergen brannvesen
Hordaland fylkeskommune, regionalavdelinga, planseksjonen
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
BIR
BKK
Fylkesmannen
Bergen kommune, byantikvaren
Bergen kommune, grønn etat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ved utvidelse av planområdet
Private
John Arne Lillestøl
Siri Meyer
Terje Haugan, samt på vegne av Jan-Hugo Schnelle
Einar Noremark
Offentlige instanser
Statens vegvesen
Bergen kommune, VA-etaten
Bergen kommune, trafikketaten

Oppsummering og svar på merknadene finnes i vedlagt merknadsskjema.
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18.04.2015 og 20.04.2015
20.04.2015
23.04.2015
11.05.2015
11.05.2015
31.05.2015
02.06.2015
22.04.2015
05.05.2015
21.05.2015
27.05.2015, 11.12.2015,
13.01.2016 og 29.06.2016
22.05.2015
29.05.2015 og 26.08.2015
04.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
08.06.2015
08.06.2015
08.06.2015

28-30.09.2015
11.05.2015
14.10.2015
16.10.2015
24.09.2015
07.10.2015
09.10.2015

Side | 48

11

FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Planområdet ligger naturskjønt til i et allerede etablert boligområde. Det er kort vei til sjø, turområder,
nærmiljøanlegg for idrett, barnehage og barneskole. Fortetting og grad av utnytting må alltid vurderes ut ifra
den aktuelle tomten og området den er en del av. En mener at denne tomten tåler den utnyttelsen som er
foreslått. Dette fordi terrenget på tomten gjør det mulig å plassere byggene på en god terrengtilpasset måte,
som ikke virker ruvende og som ikke gir stor fjernvirkning. Planområdet ligget i ett søkk, og er trukket bort fra
veien. Ny tilkomstvei inn i området følger det naturlige terrenget inn i søkket, mens ny bebyggelse plasseres
rundt. Eksisterende bebyggelse i bakkant ligger høyere i terrenget.
Planforslaget legger til rette for en rekke tiltak som vil bedre trafikksikkerheten og trafikkforholdene i
området. Det er sikret at det opparbeides en tverrforbindelse gjennom planområdet, slik at gående kan bevege
seg trafikksikkert fra Tellevikvegen til Hordvikven og Olderkjerret. Via Olderkjerret kan skolebarn ferdes på en
lite trafikkert boligvei (ca. 300 meter), før de går over på sti- og gangveisystem som fører dem til skolen. Dette
tiltaket vil være et alternativ til å ferdes på Tellevikvegen mellom planområdet og Hordvikvegen, hvor
Tellevikvegen er smal og uten tilbud til myke trafikanter. Det opparbeides også fortau fra planområdet og
sørover mot Klauvaneset. Dette fortauet vil gi en trafikksikker tilkomst til Tellevik nærmiljøanlegget og
bussholdeplasser ved tilkoblingsveiene til E39. Krysset Tellevikvegen – Øvre Tellevik oppgraderes med planen
slik at det etter opparbeidelse får en strammere og bedre kurvatur. Dagens avkjørsler som munner direkte ut i
krysset vil bli flyttet, slik at det blir en trafikksikker og oversiktlig situasjon i krysset. Videre er det regulert inn
fortau fra planområdet og nordover mot bussholdeplasser i Tellevikvegen. Alt tiltak som vil bidra svært positivt
til bedret trafikksikkerhet i området.
Plankonsulent har god tro på at reguleringsplanen vil gi gode rammer for et kvalitativt godt boligområde med
en variert boligtype.
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