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1. SAMMENDRAG 

Planområdet ligger på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Planen har en god beliggenhet med 

hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner og turområder. Planen ligger i et 

etablert boligfelt ved foten av Løvstakken. Skole, barnehage og sykehjem ligger i området.  

 

Planforslaget legger til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse med tre nye 

enheter på eiendommen. Planen består av et eksisterende bolighus som bevares, én ny 

tomannsbolig og én ny enebolig. Eksisterende bygg inngår i kulturminnegrunnlag for 

Kråkenes. Kulturminnegrunnlaget tar utgangspunkt i Konow Lund sin arkitektur, og en har 

dermed valgt å skille mellom eksisterende og ny bebyggelse med tanke på arkitektonisk 

uttrykk. Samtidig har det vært viktig å fokusere på noen fellestrekk mellom ny bebyggelse og 

Konow Lunds typiske arkitektur. Det er blant annet lagt stor vekt på terrengtilpassing, bruk av 

naturmaterialer som stein, tre og glasslignende materialer. Hovedfarger skal være i 

jordfargeskalaen eller i rødt og det er satt krav til et rolig fasadeuttrykk og bygningskropper 

uten unødvendig oppdeling. Et annet viktig moment som sikrer god terrengtilpassing er en 

dramatisk innskrenking av byggegrensene for BFS1. Byggegrensen er nå lagt ca. 1,5 meter ut 

fra planlagt bygningskropp. Dette gjør at planen ikke gir rom for å endre plassering av 

byggene i den videre prosessen og sikrer at tomannsboligen plasseres i det området og på den 

måten som gir minst terrenginngrep.    

 

Etter offentlig ettersyn har en gjennom prosessen med planavdelingen i Bergen kommune 

kommet frem til at en reduksjon i parkeringskrav vil gi bedre terrengtilpassing og mindre 

inngrep i terrenget generelt. En har derfor valgt å redusere parkeringsdekningen til 1 

parkeringsplass per boligenhet. I tillegg er tilkomsten inn til boligene regulert til kjørbar 

gangveg i stedet for veg. Krav om armert gress eller lignende dekke på denne tilkomsten er 

videreført fra forslaget som lå ute til offentlig høring.  

 

Krav til privat uteoppholdsareal er redusert fra 150 m2 til 100 m2 per boligenhet. Dette er gjort 

fordi en har valgt å skape større avstand mellom bebyggelsen innenfor BFS1 og 

vegareal/bussoppstillingsplass i nordvest ved å trekke støyskjermen nærmere den planlagte 

tomannsboligen. Dette gir også en noe bedre terrengtilpasning for etableringen av 

støyskjermen. Krav til privat uteoppholdsareal i utkast til ny KPA er 100 m2 per boligenhet.  

 

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Nina Britt Husebø og Geir Husebø. 

Rolv Eide har vært samarbeidende arkitekt.  
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 

3.1. BAKGRUNN 

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Rolv Eide, på oppdrag fra 

Nina Britt Husebø og Geir Husebø. Planen legger til rette for frittliggende boligbebyggelse 

tilpasset områdets karakter. Bakgrunnen er at tiltakshaver ønsker å videreutvikle 

eiendommen.  

 

Planområdet er attraktivt med tanke på at det ligger i et område med gunstig avstand til 

offentlig og privat servicetilbud, samt nærliggende turterreng i forbindelse med Løvstakken. 

Beliggenheten gir gode sol- og utsiktsforhold.  

 

Planforslaget er i samsvar med arealdelen i gjeldende kommuneplan, der området inngår i 

formålet bebyggelse og anlegg- blandet (1001).  

 

 

 

Bydel FYLLINGSDALEN 

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Bergveien 1  

Gårdsnr./bruksnr. 19/50, 331 m. fl 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommune(del)pl.) 

Bebyggelse og anlegg 

 

 

 

Forslagsstiller Nina Britt Husebø og Geir Husebø 

Grunneiere (sentrale) Nina Britt Husebø og Geir Husebø 

Plankonsulent Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt 

Rolv Eide AS 

  

Ny plans hovedformål Bolig 

Planområdets areal i daa 3 daa 

Grad av utnytting 39 %-BRA med beregningsgrunnlag i 

boligformålene, uteoppholdsareal og 

intern tilkomstvei.  

Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 3 nye boenheter 

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, 

o. l.) 

Kulturminnegrunnlag sone 5, terreng, 

støy 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato 11.03.16 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n 
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3.2. INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET   

Formålet med reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser er å legge til rette 

for frittliggende boligbebyggelse tilpasset strøkets karakter. Det er planlagt å bevare 

eksiterende bebyggelse samt legge til rette for en ny bolig tilknyttet den eksisterende, én ny 

tomannsbolig og en ny enebolig.  
 

Figur: 1 Bergveien 1 med omgivelser. (Kilde: atlas.no.) 
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4. PLANPROSESSEN 

 

4.1. VARSLING 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 

22.02.16 med Bergen kommune der 

representanter fra planavdelingen og 

byggesak, deltok. I tillegg stilte 

forslagsstiller, arkitekt Rolv Eide og 

representanter fra Ard arealplan.  

 

Varslingsbrev ble sendt ut til parter, naboer 

og offentlige og private høringsinstanser den 

08.03.16. Planoppstart ble annonsert under 

kunngjøringer i Bergens tidende den 

11.03.16. Frist for å komme med 

merknader/uttalelser ble satt til 30.04.16.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     

 

 

 

 

 

            Figur: 2 Varslingsannonse i BT 11.03.16. 

 

 

4.2. MERKNADER/UTTALELSER I FORBINDELSE MED VARSLING 

I forbindelse med varslingen kom det inn syv merknader. Med bakgrunn i innkommet 

merknad fra Statens vegvesen ble skisse med revidert byggegrense og plassering av bygninger 

oversendt 11.05.16. Statens vegvesen kom med ny uttalelse 12.05.13. Oversikt over 

merknader med kommentarer finnes under punkt. 10.1, og som eget vedlegg til planforslaget.  

 

Etter undervegsmøtet med planadministrasjonen i Bergen kommune viste det seg nødvendig å 

ta kontakt med bymiljøetaten vedrørende vegetasjon og en eventuell befaring av planområdet. 

Planadministrasjonen var av den oppfatning at deler av vegetasjonen innenfor planområdet 

burde sikres bevart. Det ble konstatert fra Bymiljøetaten at det ikke var behov for å foreta en 

befaring av området og at det ikke fantes noen registreringer av særskilte verdier for biologisk 

mangfold eller andre grøntfaglige forhold, jf. Merknad/brev av 5.4.2017). 

 

I undervegsmøtet ble det også vurdert at det var viktig at plankonsulent og tiltakshaver 

opprettet kontakt med Byantikvaren. Det ble avholdt et møte med saksbehandlere hos 
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byantikvaren hvor prosjektet ble vist frem i 3d. Arkitekt Rolv Eide viste hvordan og hvor mye 

av eksisterende terreng som var tenkt tatt vare på. I møtet ble det fokusert på at det var viktig 

å sette krav til at fargebruk og type materiale skulle gjenspeile Konow Lunds arkitektur og 

estetikk. Både bruk av armert gress og naturstein ble nevnt som potensielt gode tiltak. Etter 

møtet med Byantikvaren er prosjektet endret noe og det er satt krav i planbestemmelsene om 

at Konow Lunds arkitektur skal gjenspeiles i fargebruk og valg av materialer, jf. §§ 5.1.7, 

5.1.8, 5.1.10, 5.3.1, 5.3.4 og 5.4.       

 

4.3. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER 

 

Området har kulturminneinteresser og inngår i Kulturminnegrunnlag for Kråkenes. Bergveien 

1 hører til sone 5, her er ingen av husene påvist tegnet av Frederik Konow Lund. For sone 5 er 

inndelingen av og størrelsen på tomtene en kvalitet som bør ivaretas. Byantikvaren mener at 

fortetting vil svekke sonens forhold til helheten. Hagene blir sett på som svært viktige, og 

kulturminnegrunnlaget viser til at få av tomtene er planert og at dette fører til at 

naturlandskapet i stor grad er intakt. Ved nærmere ettersyn av området kan en se at det er 

gjort mange nyere inngrep i naturlandskapet i området rundt planområdet. Dette svekker 

inntrykket av sone 5. Byantikvaren mener likevel at verdien til Kråkenes som helhet er at 

naturelementer er bevart, også der Konow Lund ikke er arkitekt. Deler av planområdet som 

ligger mot Fv 287 Øvre Kråkenes inngår i gul og rød støysone.   
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  

 

5.1. FYLKES(DEL)PLAN 

 

Aktuelt for området er: 

 

 Klimaplan for Hordaland 2014-2030 

 Regional kulturplan 2015-2025: Premiss - kultur 

 Regional transportplan 2013-2024 

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

 Regional plan for attraktive senter i Hordaland, 2015-2026 

 

Klimaplan for Hordaland 2014-2030 er en regional klima- og energiplan i medhold av plan- 

og bygningsloven. Den tar opp tre utfordringer – hvordan vi kan redusere utslipp av 

klimagasser, hvordan energibruken kan bli mer effektiv og med mer fornybar energi, og 

hvordan vi kan tilpasse oss til klimaendringene. Planen tar opp sammenhengen mellom 

klimagassutslepp og energi. Det er derfor viktig at man innenfor planområdet er bevisst på 

dette og vurderer miljøvennlige løsninger. 

 

Regional kulturplan, premiss: kultur omfatter museum og kulturminnevern, arkiv, 

kunstproduksjon og kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen 

erstatter fylkesdelplan for kulturminne og fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

og ligger til grunn at kultur har sine klare egenverdier og er en viktig utviklingsfaktor innen 

alle samfunnsområder og at kulturpolitikken skal fremme demokrati og ytringsfrihet. 

Visjonen for Regional kulturplan er å videreutvikle Hordaland som en ledende kulturregion 

og formålet med planen er å skape grunnlag for en offensiv og langsiktig kulturpolitikk med 

forutsigbare rammer, internt i fylket og i forhold til eksterne aktører. 

 

Premiss – kultur er delt inn i ni innsatsområder; 1) Endring i bolig og infrastruktur, 2) 

Formidling og deltakelse, 3) Verdiskaping, 4) Samordning og samhandling, 5) 

Kulturminnevern og museum, 6) Arkiv, 7) Kunstproduksjon og kulturformidling, 8) 

Bibliotek, 9) Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I plansammenheng er det punkt 1, Endring i 

bolig og infrastruktur, punkt 5, Kulturminnevern og museum, og punkt 9, Fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv som er aktuelle.  

 

Endring i bolig og infrastruktur handler blant annet om urbanisering, stedsutvikling, 

bygninger og landskap. Premiss – kultur har satt mål om å skape trygge, attraktive og 

stimulerende nærmiljø, sikre en bærekraftig forvalting av landskap og omgivelser, løse 

framtiden sine behov med nyskapende arkitektur og kunnskap og å løfte arkitekturen i 

Hordaland ved hjelp av kunnskap, kompetanse og formidling.  

 

Premiss – kultur trekker frem tre felt med ulike typer ansvar innenfor dette feltet. 1) 

Planleggeransvaret ligger i en tydelig deltakelse og ansvar for den fysiske formingen av 

omgivelsene for å være med på å sikre helhetlig planlegging og drøfting av de ulike 

interessene som finnes. 2) Forvaltningsansvaret ligger i en forvalting av landskapet hvor 

utvikling, bruk og vern finner en god balanse. 3) Som byggherre ligg ansvaret i å skape 

attraktive, funksjonelle og stimulerende fysiske omgivelser, hvor ulike hensyn blir balansert 

til det beste for innbyggerne. Stat, fylkeskommuner og kommuner trekkes frem og har en 
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spesiell oppgave som forbilde. Det er viktig at reguleringsplanen ser ut over egne plangrenser 

og leter etter løsninger som kan være med på å bedre lokalsamfunnet som en helhet.    

 

Kulturminnevern og museum er delt inn i åtte ulike tema; dokumentasjon, museumsløft, 

kulturminne som ressurs, utvalgte kulturminnekategorier, verdensarv, lokalt kulturminnevern 

og museum, forvaltning i kulturminnevernet og tradisjonsuttrykk. I statlig politikk er vern av 

kulturminne grunngitt i to forhold: Man skal sikre de ikke-fornybare ressursene fra 

ødelegging, samtidig som man skal legge de til rette for lokal samfunnsutvikling og 

verdiskaping. Premiss – kultur presiserer at det er viktig at hensynet til kulturminne skal 

sikres i all lokal, regional og nasjonal utvikling og arealplanlegging. Forvaltningsansvaret er 

delt mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Kommunene har et spesielt ansvar gjennom 

rollen som lokal styresmakt med hjemmel i plan- og bygningsloven mens fylkeskommunen 

og staten forvalter kulturminner etter kulturminnelova. De aller fleste kulturminne er eid av 

private som dermed tar stort ansvar på vegne av samfunnet, og samspillet mellom de private 

og de offentlige partene er viktig.  Det er derfor viktig at eventuelle kulturmiljø eller 

kulturminne i og rundt planområdet blir godt ivaretatt. 

 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har en visjonen om «Aktiv Kvar Dag». Målet er at alle 

skal kunne være aktive etter eget ønske og forutsetning på allment tilgjengelige område i 

naturen og i anlegg i nærleiken av der de bur. 

 

Hverdagsaktiviteten er kraftig redusert de siste 20 åra, for eksempel ved stillesittende jobber, 

bruk av bil, og medie- og kommunikasjonsbruk. Friluftsliv er det området på kulturfeltet som 

har klart størst interesse blant innbyggerne i Hordaland, mens idrett ligger som nummer tre. 

Hovedfokuset er å skape gode aktivitetsvaner for barn og ungdom. Endringene i forholdet 

mellom organisert aktivitet, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser må tas 

hensyn til i all planlegging og utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett 

og friluftsliv. Gjennom helhetlig tilnærming, hvor ulike virkemiddel ses i sammenheng og 

roller og ansvar fordeles, kan et godt tilbud om aktivitet og anlegg/arena skapes i samarbeid 

mellom offentlig, frivillig og privat sektor. 

 

Regional Transportplan Hordaland skal være en samlet langsiktig regional strategiplan for 

transportsektoren i Hordaland. Planen skal ligge grunnlag for fylkeskommunen sine 

prioriteringer gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samtidig som den skal gi innspill 

og føringer til prosesser som gjelder Hordaland, men som ligger utenfor fylkeskommunen sitt 

direkte ansvarsområde. 

 

Regional plan for folkehelse er forankret i regional planstrategi for Hordaland 2010-2011 og 

erstatter Fylkesdelplan for universell utforming 2006-2009 «Deltaking for alle». Visjonen for 

arbeidet er «fleire gode leveår for alle» og for å nå dette målet fokuserer planen på fem viktige 

temaområder; Helhetlig folkehelsearbeid og universell utforming, lokalsamfunn, nærmiljø og 

bolig, oppvekst og læring, arbeid og arbeidsplassen, aktivitet og sosial deltakelse. Plan- og 

bygningsloven krever blant annet at all planlegging skal fremme befolkningen sin helse, 

utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge kriminalitet. Det er derfor viktig at det i 

planframlegget blir lagt vekt på blant annet universell tilgjengelighet, gode og nære 

uteoppholdsareal/grøntareal, støyproblematikk og kriminalitetsforebyggende tiltak.    

 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland erstatter gjeldende Fylkesdelplan for 

senterstruktur og lokalisering av service og handel fra 2002. Planen inneholder retningslinjer 
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for arealbruk og forvaltning. Planen har fem hovedmål: 1) Hordaland skal ha attraktive senter 

som fremmer livskvalitet, robust næringsliv og miljøvennlig transport. Sentrene skal 

tilrettelegge for vekst i hele fylket, 2) Sentrene skal utformes slik at de er attraktive å bo og 

drive næring i, 3) Sentrene skal ha et mangfold av tjenester, arbeidsplasser, fritids- og 

kulturtilbud tilpasset senteret sitt nivå i senterstrukturen, 4) Sentrene skal være attraktive for 

handel med handelsvirksomhet dimensjonert etter nivå i senterstrukturen og 5) Sentrene skal 

være tilrettelagt for effektiv og miljøvennlig transport i, til og fra sentrum. 

 

5.2. KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLAN 

 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til bebyggelse og anlegg- blandet (1001).   

 
Figur 3 Planområdet i kommuneplanens arealdel 2010 

  

Planområde 
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5.3. REGULERINGSPLAN(ER)  

 

Eiendommen fremstår i all hovedsak uregulert, men berøres i mindre grad (mindre enn 5%) 

av reguleringsplan Fyllingsdalen, Gnr. 19 Bnr. 3, 331 m.fl., Fv 287, Øvre Kråkenes (planID: 

62050000) og Fyllingsdalen. Bønes planområde 9 (planID: 6590000).  
 

Det har vært flere planprosesser i området. Under er gjengitt planer som har betydning for, og 

gjelder for området i dag. 

 

Figur: 4 Utsnitt over gjeldende planer i området (planID: 62050000) og (planID: 6590000) (Kilde: 

bergenskart.no/bergen ) 

 

I reguleringsplan for Fyllingsdalen, Gnr. 19 Bnr. 3, 331 m.fl Fv 287, Øvre Kråkenes 

fra 2014, la man opp til en ny utforming av krysset Øvre Kråkenes (Fv 287) og 

Bergveien med rundkjøring og tilrettelegging for nye holdeplasser med universell 

utforming, reguleringsplass for buss og fasiliteter for sjåfører. 

 

I reguleringsplan for Fyllingsdalen. Bønes planområde 9 fra 1985, la man opp til 

byggeområder for boliger m/tilhørende garasjer og fellesareal, byggeområder for 

erverv, friområder og trafikkområder.  
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5.4. PLANER UNDER ARBEID  

 

Parallelt med dette planarbeidet for Bergveien 1 

pågår en større verneplan for Fyllingsdalen. 

Gnr. 19, Kråkenes og rullering av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Områderegulering for Kråkenes  

Det jobbes med en verneplan for Kråkenes, som 

omfatter et område fra Øvre Bergveien til 

Straumeveien. Formålet med planen er å sikre 

bevaring av bygninger og anlegg i området som 

er av historisk, arkitektonisk eller annen 

kulturell verdi. Området foreslås regulert til 

byggeområde for bolig og til spesialområde 

bevaring – bolig.  
 

Revisjon av kommuneplanen sin arealdel 

Arbeidet med revisjon av kommeplanens arealdel er startet opp og samfunnsdelen ble 

godkjent 24.06.15. 

Hensikten med planarbeidet er først og fremst at den skal framstilles i samsvar med ny 

planlov, og oppdatering av gjeldende plan i forhold til senere avklaringer og behov. 

Utbyggingsbehovet og kommunikasjonsstruktur i kommende planperiode blir også vurdert 

som del av planarbeidet. 

Utkast til ny arealdel av kommuneplanen for Bergen kommune er i skrivende stund på 

offentlig høring. Denne baserer seg i stor grad på føringene gitt i samfunnsdelen.  

 

5.5. EVENTUELLE TEMAPLANER  

 

 Arkitektur- og byformingspolitikk, Bergen kommune, 2011-2017 

 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017 

 Skolebruksplanen for Bergen, 2011-2024 

 

5.6. STATLIGE RETNINGSLINJER/RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER 

 

De statlige retningslinjene for barn og unge i planlegging har som mål å sikre et 

oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det 

skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid 

samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.  

 

I 1989 ble det gjennomført to viktige reformer for barn og unges interesser i forhold til 

samfunnsplanlegging. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser 

i planleggingen ble gitt ved Kgl.res. av 1. september 1989. Hensynet til barn og unge ble tatt 

inn i plan- og bygningslovens (pbl) formålsparagraf (§ 1-1). En skal ved omdisponering av 

arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde, og som er i bruk eller er egnet for 

lek, skaffe fullverdig erstatning. (Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 

Planområdet 

Figur 5: Verneplan Kråkenes, plan under 

arbeid (kilde: Bergen kommune) 



 

 

 

Side 14 av 54 
BERGEN KOMMUNE 

FYLLINGSDALEN, GNR. 19, BNR. 50 MFL., BERGVEIEN 
AREALPLAN-ID:  64930000 

 

Side | 14 

omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering 

av areal egnet for lek medfører forringelse av arealer som kan nyttes av barn).     

 

De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som 

mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 

til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 

transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til 

klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig 

boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på 

tvers av kommunegrensene 

 

Nasjonal transportplan - Nasjonal sykkelstrategi 2010-2019 er et av grunnlagsdokumentene 

for rullering av NTP 2010-2019, og er en videreføring av Nasjonal sykkelstrategi 2006-2015. 

Nasjonal sykkelstrategi har bl.a. som mål å gjøre det attraktivt å sykle for alle og at 

sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I byer og tettsteder skal 

sykkeltrafikken dobles - 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.  De 

nasjonale målene er fulgt opp i Bergensprogrammet.  

 

Universell utforming T-1468 B/E Universell utforming er en strategi for planlegging og 

utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling 

og deltakelse for alle. Ellers gjelder Stortingsmeldinger knyttet til planfaget. 

 

  



 

 

 

Side 15 av 54 
BERGEN KOMMUNE 

FYLLINGSDALEN, GNR. 19, BNR. 50 MFL., BERGVEIEN 
AREALPLAN-ID:  64930000 

 

Side | 15 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

 

6.1. BELIGGENHET  

Planområdet ligger i Fyllingsdalen bydel, grunnkrets er Kråkenes, kirkesogn, valgkrets og 

barneskolekrets er Bønes, mens ungdomsskolekrets er Storetveit.  

 

6.2. AVGRENSNING 

Bergveien 1 ligger i et boligområde og grenser hovedsakelig til eneboliger. Nord og vest for 

planområdet går fylkesvei 287 Øvre Kråkenes mens den kommunale veien Bergveien går øst 

for planområdet. Planområdets avgrensing er satt for å sikre tilkomst til planområdet og for å ha 

mulighet til å etablere fortau langs Bergveien. Planavgrensningen er satt i samarbeid med 

Bergen kommune og har til hensikt å knytte seg til reguleringsplanen for Fylkesvei 287 Øvre 

Kråkenes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 6 Planavgrensing 

 

6.3. TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS  

Tilstøtende areal består hovdesaklig av Fylkesvei 287 Øvre Kråkenes, den kommunale veien 

Bergveien samt eneboliger. På vestsiden av Øvre Kråkenes ligger Credokirken, skole, 

verksted, butikk, treningssenter og annet forretningsbygg. I nord ligger en bygge- og 

anleggsvirksomhet.  

 

6.4. EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Eksisterende bygg innenfor planområdet er en enebolig, et eldre hus fra 1919, med et påbygg 

fra1973 og en garasje fra 1982. Planområde inngår i kulturminnegrunnlag for Kråkenes, sone 

5. Sone 5 består i hovedsak av frittliggende eneboliger med ensartet tomtestørrelse, men det er 

stor variasjon i arkitekturen. En del av husene har detaljer som tyder på at de er tegnet av 

arkitekter, men ingen av husene i sone 5 er påvist tegnet av Frederik Konow Lund. Tomten til 

Bergveien 1 er ikke planert, noe som gjør at naturlandskapet er bevart, boligen er fra 1919.  
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6.5. TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  

Planområdet ligger på en rygg, som strekker seg i sørvestlig retning. Tomten er ikke planert 

og terrenget er derfor noe kupert. Terrenget høyner i vest, her ligger det også en bratt skrent 

ned mot fylkesveien. Planområdet består av mye bart fjell med ubetydelig dekke, opptil 50% 

av arealet er fjell i dagen. 1 

 

6.6. SOLFORHOLD  

Tomten ligger på en høyde vendt mot øst, og har fine solforhold. 

 

6.7. VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Planområdet ligger i et bebygd område og består blant annet av barskog med særs høy bonitet.  

Det er ikke registrert vegetasjon, dyreliv eller andre naturforhold som det må tas spesielle 

hensyn til.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. GRØNNE INTERESSER 

I og med at planområdet består av en enebolig med privat hage er det ikke registrert at 

eiendommen brukes som rekreasjonsmulighet av barn i området. Spiren og Løvstakken 

barnehage ligger omtrent 500 meter fra planområdet, her er det lekeplass for de minste barna. 

Fra planområdet går det tursti til Gullsteinen, fra Gullsteinen kan man gå videre til 

Løvstakken. Løvstien er en turvei som skal gå fra Kråkenes til Melkeplassen. Store deler av 

turveien er ferdig og hele turveien er planlagt ferdigstilt i 2017/2018. Rett ved planområdet 

finner en Langeskogen, Langeskogen er en lett tur på grusvei med rasteplasser og benker 

                                                                 
1 Geo.ngu.no/kart/losmasse 

Figur: 7 Planområdet består av barskog med særs høy bonitet (kilde: gardskart.skogoglandskap.no) 
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underveis. Langegården besøksgård ligger ca. 1 km fra planområdet. Skoler og barnehager 

bruker gården som læreplass og opplevelsesarena.  
 

 

6.9. KULTURMINNEVERDIER 

Bergveien 1 ligger som tidligere nevnt i kulturminnegrunnlag for Kråkenes. I 

kulturminnegrunnlaget for Kråkenes fokuseres det først og fremst på Konow Lunds 

boligarkitektur. Rapporten gir innsikt i hans arkitektur og konsept. Frederik Konow Lund var 

en av de mest markante norske arkitektene på 1900-tallet. Han var påvirket av den engelske 

Arts & Crafts- bevegelsen, den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright og vestnorsk 

byggeskikk. Området har høy antikvarisk og arkitektonisk verdi siden det viser Frederik 

Konow Lunds arkitektur i sammenheng.  

Planområdet 

Langeskogen 

Langegården 

Figur 8: Grønne interesser ved planområdet (kilde: ut.no/kart) 
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Figur 9: Kulturminneverdier i byområder (miljostatus.no/kart) 

 

Det finnes arkeologiske kulturminner i og rundt Kråkenes, men ingen i nærheten av 

planområdet. 
 

 

6.10. VEI OG TRAFIKKFORHOLD  

Fylkesvei 287 Øvre Kråkenes fikk i 2008 fartsgrensen nedsatt til 40km/t og fartsdumper ved 

skole. Bergveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Fylkesvei 287 Øvre Kråkenes er registrert med ÅDT 5000 ved krysset til Bergveien. ÅDT er 

forkorting for årsdøgntrafikk og er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde.  
  

Det er ikke registrerte ulykker på Bergveien, men det er registrerte flere ulykker på fylkesvei 

287 Øvre Kråkenes. På figur 10 er åtte ulykker i nærheten av Bergveien tegnet inn. Seks av 

ulykkene hadde lettere skadet som alvorligste skadegrad, mens to av ulykkene hadde alvorlig 

skadd som alvorligste skadegrad. Ulykkene er fra tidsrommet 2001 til 2012.  

 
 

6.11. SYKLENDE  

I 2010 var det etablert 15 km gang/sykkelveger i Fyllingsdalen bydel. Sykling foregår ellers 

på fortau og i kjørebanen. Det mangler en del viktige traseer og krysningspunkt for å danne et 

sammenhengende sykkelvegnett.2 Figur 11 viser sykkelveg i nærheten av planområdet, 

                                                                 
2 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019, s. 60 
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Bergveien ligger i kort avstand fra både bydelsrute og hovedrute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. STØY 

Deler av planområdet som ligger nærmest fylkesvei 287 Øvre Kråkenes ligger i henhold til T-

1442 i rød sone for støy veitrafikk. Resten av planområdet ligger i gul sone. Støyen kommer 

av vegtrafikk. Det er utarbeidet en støyrapport for eiendommen, som er lagt ved planforslaget.   

Figur 10: Ulykker på fylkesvei 287 Øvre Kråkenesvegen  (kilde: vegvesen.no/vegkart) 

Planområdet 

Figur 11: Sykkelruter i Fyllingsdalen bydel (kilde: sykkelstrategi for Bergen 2010-

2019) 
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6.13. OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING 

Ved planområdet ligger bussholdeplassen Bergveien. Fra Bergveien går rute 14 Bønes – 

Fjøsanger – Bergen busstasjon, rute 15 Øvre Kråkenes – Bønes – Sentrum og rute 25 Oasen- 

Bønes – Haukeland sjukehus. Rute 14 har 13 avganger daglig, rute 15 har 39 avganger daglig 

og rute 25 har 21 avganger daglig. Den høyeste frekvensen avganger er i rushperiodene.    

 

6.14. VANN OG AVLØP 

Det ligger en kommunal vannledning i Bergveien som planområdet kan knyttes til. Den 

nærmeste kommunale spillvannsledningen ligger i krysset Bergveien og Fv. 287 Øvre 

Kråkenes. Denne kan også tilknyttes. Overvann må håndteres lokalt. VA-rammeplan er del av 

alle detaljreguleringsplaner. 

 

6.15. ENERGI 

Eiendommen er ikke berørt av konsesjonsområdet for fjernvarme i Bergen. 

 

6.16. PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Nærmeste offentlige skole er Bønes barneskole. Denne ligger ca. 1,4 km sør for planområdet 

og er markert med rød stiplet sirkel, se figur 13. Offentlige barnehager og skoler er markert 

med rød stiplet sirkel mens private barnehager og skoler er markert med blå stiplet sirkel. Det 

ligger to skoler og to barnehager i nærmiljøet. Ellers ligger Gullstøltunet sykehjem i nærheten 

av planområdet.  

Figur 12: Støysonekart (kilde: temakart støy, kommuneplanens arealdel) 
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6.17. RISIKO OG SÅRBARHET 

Grunnforholdene består av øyegneis, granitt, foliert granitt. Vest i planområdet er det en bratt 

skråning. Området er registrert med høy faregrad for radon og er som tidligere nevnt utsatt for 

støy.  

 

Se fullstendig ROS-analyse under kapittel 9.9.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Ulike offentlige og private tilbud  (Kilde: Bergenskart) 
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6.18. PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

Ingen kjente.  

 

7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

Ikke aktuelt, etter konklusjon/vurdering i samarbeid med Bergen kommune.  
  

Figur 14: Radon aktsomhetsgrad (kilde: geo.ngu.no) 
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

8.1 INNLEDNING 

 

Planområdet ligger på Kråkenes, i Fyllingsdalen bydel, og har en attraktiv beliggenhet med 

hensyn til nærhet til servicefunksjoner, solforhold og turområder. Fra planområdet er det 

omtrent 5,5 km til Fyllingsdalen. Her er det handel, arbeidsplasser, skole, kirke, barnehage, 

rekreasjonsmuligheter og bussterminal.   

 

Planforslaget legger til rette for en fortetting i området, med tre nye enheter på eiendommen. 

De tre enhetene ligger separat fra eksisterende bolig og har derfor fått et utrykk som skiller 

seg fra boligen som finnes på tomten i dag. Det etterstrebes at ny bebyggelse skal harmonere 

med eksisterende bygg og samtidig fremstå som ny og moderne bebyggelse i området. 

Samtidig har en gjennom arbeidet med estetikken på de nye byggene, sett det naturlig å hente 

inspirasjon fra Konow Lunds tanker for området. Det er blant annet lagt stor vekt på 

terrengtilpassing og rett plassering av byggene. Plasseringen er fastsatt ved hjelp av svært 

innskrenkede byggegrenser, som ikke gir rom for andre plasseringer enn den en kan se i 

illustrasjonsplanen. I tillegg er det satt krav om at de arkitektoniske grepene i planområdet 

skal gjenspeile Konow Lunds estetikk ved at det settes krav til bruk av trematerialer, stein, 

murpuss og vestlandspanel, sammen med et krav om å benytte seg av tradisjonelle farger. I 

tillegg oppfordres det tilet rolig fasadeuttrykk, bygningskropper som er tilpasset terrenget og å 

unngå unødvendige oppdelinger av fasaden, jf. § 5.4.2. Det er i tillegg satt strenge krav til 

terrengtilpassing generelt og det kan kun i svært begrenset grad gjøres inngrep utenfor 

byggegrensen.    

 
Figur 15: Plankart  
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8.2 REGULERINGSFORMÅL 
 

Formål  Totalt areal 

Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse- frittliggende BFS1 

BFS2 

BFS3 

0,621 daa 

0,704 daa 

0,430 daa 

Øvrige kommunaltekniske anlegg f_BKT 0,01 daa 

Uteoppholdsareal f_BUT 0,406 daa 

Total bebyggelse og anlegg  2,171 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Gangveg f_SGG 0,118 daa 

Kjøreveg o_SKV 0,43 daa 

Fortau o_SF1 

o_SF2 

0,139 daa 

0,043 daa 

Annen veggrunn- tekniske anlegg o_SVT1 

o_SVT2 

0,048 daa 

0,073 daa 

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastrukturtraseer (Kjøreveg, Fortau) 

o_SKF 0,019 daa 

Total samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  0,870 daa 

Totalt  3,041 daa 

 
 

8.3 BYGGEFORMÅL   

Byggeformål  

Reguleringsformål BFS1 

Areal eiendom 0,621 daa 

Maksimal byggehøyde (BH k+) k+ 55.0 

Antall boenheter 2 

Total BRA-% 70 % 
 

Byggeformål  

Reguleringsformål BFS2 

Areal eiendom 0,704 daa 

Maksimal byggehøyde (MH k+) k+ 57.0 

Antall boenheter 1 

Total BRA-% 30 % 
 

Byggeformål  

Reguleringsformål BFS3 daa 

Areal eiendom 0,430 

Maksimal byggehøyde (BH k+) k+ 59.0 

Antall boenheter 1 

Total BRA-% 70 % 

 

Total BRA er beregnet med boligformålene (BFS1-3), intern kjørbar gangvei, og brukbar del 

av f_BUT (250 m2) som beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget utgjør dermed 2123 m2.    
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Oversikt BRA:  

 

Boligformål Størrelse 

boligtomt 

(m2) 

Planlagt/eksisterende BRA 

m2 inkludert 

parkeringsplasser   

Planen åpner 

for % BRA 

Maksimal 

BRA m2 

BFS1 621 433,7 70 % 434,7 

BFS2 704 186,6 30 % 211,2 

BFS3 430 292,7 70 % 301 

Total  1755 913  946,9 

 

Planen legger maksimalt opp til 946,9 m2 BRA. Dette utgjør 946,9/2123*100 = 44,6 % 

BRA. 

  

Planen legger til rette for frittliggende boligbebyggelse, med totalt tre nye boenheter innenfor 

planområdet. Det er planlagt ny tomannsbolig innenfor BFS1, og en ny enebolig innenfor 

BFS3. Innenfor BFS2 ligger det en eksisterende enebolig fra 1919, denne er regulert bevart.  

 

Tomten er en del av sone 5 i kulturminnegrunnlaget for Kråkenes. Sone 5 har fokus på 

tomtestørrelsene og naturlandskapet. Med naturlandskap viser man til at hagene består av 

naturelementer som knauser og fjell. Da kulturminnegrunnlaget ble gjennomført var de fleste 

tomtene innenfor kulturminnegrunnlaget ikke planert, men i senere tid er det gjort mange 

inngrep i enkelttomter innenfor sone 5 og mulig innenfor andre soner også. Planframlegget 

legger til rette for en skånsom utbygging med fokus på å minimalisere terrenginngrep og 

maksimere terrengtilpassing. Vedlagt situasjonsplan som viser hvilke deler av landskapet som 

blir ivaretatt (lys grønn farge), hva som må bearbeides noe (rosa farge) og hvilke deler av 

terrenget som blir planert/fylt opp (mørk grønn farge). I tillegg vises eksisterende og planlagt 

bygg og intern kjørbar gangveg. Den kjørbare gangvegen skal opparbeides med armert gress 

eller lignende, for å dempe ned uttrykket av innkjørselen. Ved å redusere antall 

parkeringsplasser i tillegg til å samle de tre parkeringsplassene for tomannsboligen og den 

eksisterende eneboligen på ett sted, unngår man terrenginngrep sentralt i planområdet som i 

tidligere utkast var planert til parkeringsareal. 
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Figur 16: Situasjonsplan som viser tydelig hvilke deler av terrenget som skal tas i vare. 

  

Boligene er planlagt plassert godt inn i terrenget med ulike byggehøyder som også følger 

landskapet slik at boligene glir inn i terrenget i stedet for å ligge oppå terrenget. Innenfor 

BFS1 stiger terrenget mot sør, den nordligste boligenheten er derfor gitt maksimal 

byggehøyde på kotehøyde +54 og sørligste boligenhet innenfor BFS1 er gitt maksimal 

byggehøyde på kotehøyde +55. Eksisterende enebolig innenfor BFS2 ligger på ca. +46,5 og 

inn i terrenget mot sør og vest. Eksisterende enebolig ligger fint til med hageområde mot sør. 

Planlagt enebolig innenfor BFS3 er planlagt i flere delplan, og ligger inn i terrenget mot den 

eksisterende haugen en finner innenfor BFS3. Ny enebolig innenfor BFS3 er gitt byggehøyde 

på kotehøyde +59.  
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Figur 18: 3d-illustrasjon som viser terrengtilpassing (Arkitekt Rolv Eide) 

Figur 17: Illustrasjon som viser tenkt plassering av bygg innenfor planområdet. Illustrasjonen viser godt hvordan 

en hensyntar eksisterende terreng og lar boligene gå inn i terrenget på en god måte (Arkitekt Rolv Eide) 
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Figur 19: 3d-illustrasjon som viser terrengtilpassing (Arkitekt Rolv Eide) 

 

 

 

 
Figur 20: snitt som viser hvordan nye bygg er tenkt lagt inn i terrenget – snittlinjene er påført vedlagt situasjonsplan 

(Arkitekt Rolv Eide) 
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Figur 21: Snitt som viser hvordan boligene er tenkt plassert inn i terrenget – snittlinjene er påført vedlagt 

situasjonsplan som viser  

8.4 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL 
 

Privat uteoppholdsareal 

I følge kommuneplanen skal det settes av 150 m2 privatareal for eneboliger og 150 m2 per 

enhet for tomannsboliger. I utkast til ny kommuneplan er det lagt opp til et redusert krav til 

privat uteoppholdsareal for eneboliger og tomannsboliger i dette området (markert som sone 4 

– øvrig byggesone i utkastet) på minimum 100 m2 per enhet. Planen forholder seg til krav i 

utkast til ny KPA da en grunnet terrengtilpasning av støyskjermen valgte å plassere denne 

nærmere den planlagte tomannsboligen. En konsekvens av å plassere støyskjermen nærmere 

er at uteoppholdsarealet mot den planlagte tomannsboligen blir mindre.  

 

BFS1  

Innenfor BFS1, hvor det er planlagt en tomannsbolig, er det satt av ca. 420 m2 privat 

uteoppholdsareal på terreng. I tillegg til de 420 m2 på terreng er det lagt opp til to terrasser på 

hver bolig på henholdsvis 27 og 15 m2.  

 

Sørlig del av tomannsbolig har totalt ca. 239 m2 privat uteoppholdsareal på terreng, men deler 

av arealet blir ikke mulig å skjerme tilstrekkelig for støy. Det uteoppholdsarealet, som er 

mulig å støyskjerme tilstrekkelig eller som ligger utenfor gul støysone, er for sørlig del av 

tomannsbolig ca. 130 m2 på terreng og 42 m2 uteoppholdsareal på terrasser – til sammen ca. 

172 m2. I tillegg til dette kommer areal ved inngangsparti. 

 

Nordlig del av tomannsbolig har totalt ca. 165 m2 privat uteoppholdsareal på terreng og 42 m2 

uteoppholdsareal på terrasser – til sammen ca. 207 m2. Alt uteoppholdsareal knyttet til nordlig 
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del av tomannsboligen ligger utenfor gul støysone eller er mulig å støyskjerme tilstrekkelig. I 

tillegg til dette kommer areal ved inngangsparti.  

 

Privat uteoppholdsareal på terreng utgjør godt over 70 % av det totale private 

uteoppholdsarealet for begge de to enhetene i tomannsboligen.  

 

BFS2 

Innenfor BFS2, skal en beholde eksisterende enebolig, her er det ca. 530 m2 privat 

uteoppholdsareal på terreng. 

 

BFS3 

Innenfor BFS3, hvor det er tenkt etablert en enebolig, er det lagt til rette for 76 m2 privat 

uteoppholdsareal på terreng samt 83 m2 på terrasser/takterrasser. Til sammen utgjør dette 159 

m2 privat uteoppholdsareal.  

 

Planforslaget legger til rette for store nok private uteareal. Illustrasjonsplanen er 

retningsgivende for plassering av bygg og uteareal.  
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Figur 22: Illustrasjonsplan som viser m2uteoppholdsareal. Området med skravur er områder hvor en ikke klarer å 

oppnå tilfredsstillende støynivå for uteoppholdsareal.  

 

I tillegg til krav til størrelse på utearealene er det som nevnt over satt krav til kvalitet. Selv om 

disse kvalitetskravene i all hovedsak er rettet mot fellesareal er det naturlig å tolke 

planbestemmelsene slik at kvalitetskravene også delvis gjelder for privat uteoppholdsareal. 

Kravene innbefatter at uteoppholdsarealene ikke skal ha høyere støynivå enn 55 dB og ikke 

være brattere enn 1:3 for å kunne regnes med som del av minimumsarealet for uteopphold. I 

tillegg finner man krav til solforholdene. 

 

Illustrasjonen i figur 23 viser de delene av tomten som har sol 21. mars kl. 15.00. Arealene er 

tallfestet slik at en kan se at den sørligste enheten i tomannsboligen har sol på mer enn 80 m2 

av privat uteoppholdsareal på terreng. Den nordligste enheten i tomannsboligen har sol på litt 

mindre enn 50 m2 av det private uteoppholdsarealet på terreng. Begge enhetene er planlagt 

med flere private balkonger og terrasser i tillegg til arealet på terreng. Balkonger og terrasser 

vil naturlig nok plasseres mot sør slik at de får så mye sol som mulig.   
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Figur 23: Areal med sol kl. 15.00, 21. mars. Arealene er tallfestet. 
 

Sol- og skyggeanalysen, figur 25, viser planlagt prosjekt kl. 15.00 den 21. mars. En kan se at 

den eksisterende eneboligen sitt uteoppholdsareal ligger i skyggen på dette tidspunktet. Dette 

skyldes at terrenget stiger mot sør i tillegg til at det ligger en eksisterende bolig på 

naboeiendommen i sør. Området har svært gode solforhold tidligere på dagen. Området har 

også svært gode solforhold noe senere på året. Det er for eksempel først kl. 17.00 den 20. mai 

en ser at det begynner å komme noe skygge lengst sør på uteoppholdsarealet for den 

eksisterende boligen. I juni har den eksisterende eneboligen sol til mellom 19.00 og 20.00. De 

planlagte tiltakene har ingen/liten påvirkning på solforholdene på den eksisterende 

eneboligtomten da det er løvstakken som tar kveldssolen i dette området. Når det gjelder 

solforholdene til planlagte bygg har en fokusert på å tilby en blanding av uteoppholdsareal på 

tak/balkong/terrasse og uteoppholdsareal på terreng for å sikre gode og solrike uteareal på så 

mange tidspunkt som mulig i løpet av dagen.  
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Planlagt tomannsbolig og den eksisterende eneboligen ligger noe østvendt og har altså best 

solforhold på formiddagen og tidlig ettermiddag. Figur 24 og 25 viser sol/skygge kl. 12.00 og 

kl. 15.00 den 21. mars. Planlagt enebolig og felles uteoppholdsareal er plassert noe lenger 

oppe på eksisterende haug og har stort sett svært gode solforhold hele dagen.  

 

 
Figur 24: Sol/skygge 21. mars kl. 12.00 
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Figur 25: sol/skygge 21. mars kl. 15.00 
 

Den 21. mars kl. 15.00 kan en se at det felles uteoppholdsarealet har svært gode solforhold. 

Eneboligen har også sol på det meste av det private uteoppholdsarealet. Sørlig del av 

tomannsbolig har sol på en god del av hagearealet og på den største av de to terrassene. 

Nordlig del av tomannsbolig har sol på en liten del av hagen i øst i tillegg til på den største av 

de to planlagte terrassene.    
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Figur 26: Sol/skygge 21. mars kl. 18.00 
 

Lenger ut på året har planområdet svært gode solforhold. Om en ser til 20. mai, har planlagt 

tomannsbolig sol i både den sørvestlige og hele den østlige delen av hagen. I tillegg har 

tomannsboligen sol på de to planlagte terrassene på dagtid (kl. 12.00). Senere på 

ettermiddagen (kl. 15.00) har tomannsboligen fremdeles sol på terrassene samt på deler av 

hagen, se figur 26.     
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Planområdet ligger på en høyde i nærheten av en noe trafikkert veg. Til tross for at det er mye 

vegetasjon mellom planlagt bebyggelse og vegbanen, fører dette med seg at området har 

moderate støyutfordringer og uten støyskjermingstiltak kommer mye av planområdet innenfor 

gul støysone. Støyanalysen viser at beregnet støynivå delvis ligger innenfor gul sone ihht T-

1442 på enkelte etasjer av byggingene og setter krav om at det i byggefasen må dokumenteres 

at valgte løsninger for fasader tilfredsstiller krav til innendørs støynivå og utearealer på 

takterrasse i henhold til kommuneplanbestemmelser og NS8175. Støyrapporten viser videre at 

uteoppholdsareal vil få tilfredsstillende støynivå ved hjelp av støyskjermer i ulike høyder. 

Alle boligene får minst en stille side, men det er likevel viktig å sikre at boligenhetene er 

gjennomgående og at minst halvparten og minimum 1 av soverommene i hver boenhet har 

vindu mot stille side, dersom støynivået er Lden= 55-65 dB. 

 

Illustrasjonene under viser støysituasjonen med støyskjermingstiltak og hvor mye av 

uteoppholdsarealet som har tilfredsstillende støynivå. Det må gjøres nye støyvurderinger i 

prosjekteringsfasen av utbyggingen og en må da vurdere på nytt om det faktiske er nødvendig 

med støyskjerming fra Bergveien. Dette er en lokalveg som ikke har mye trafikk. 

 

Figur 27: Sol/skygge 20. mai kl. 12.00 og kl. 15.00 
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Figur 28: Støykart som viser støyskjermende tiltak og ny støysituasjon etter disse tiltakene 
 

Felles uteoppholdsareal 

I kommuneplanen er det satt krav om 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet ved fire eller 

flere enheter. Reguleringsplanen legger opp til 4 boligenheter, noe som gir krav om 200 m2 

felles uteoppholdsareal. Den delen av f_BUT hvor det er mulig å oppnå gode nok støyverdier 

er 250 m2 stor, se illustrasjonsplan. Arealene som ikke tilfredsstiller støyverdiene er for bratte 

til å bruke som uteoppholdsareal da terrenget faller kraftig mot nordvest langs med store deler 

av planområdet. Det meste av arealet som ligger sør for det bratte partiet har gode 

stigningsforhold som ikke overstiger 1:3. f_BUT er lagt i planens sørvestlige ende, som en 

forlengelse av tilkomstvegen inn til boligene. Området er solrikt og har potensiale til å 

opparbeides som et fint samlingssted for beboere i de fire boligenhetene innenfor 

planområdet.   
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8.5 PARKERING/GARASJE(R)  

Planområdet ligger innenfor parkeringssone P4. P4 krever 1,4 parkeringsplasser per 100 m2 

BRA. Det er også nevnt at det innenfor P4 skal etableres minimum 1 bilparkeringsplass pr. 

boenhet.  

 

m2 BRA for eksisterende bolig er 150,6 m2 (Kjellerareal er ikke medregnet da dette er under 

1,9 meter i høgde). m2 BRA for planlagt enebolig er 274.7 m2 inkludert tre terrasser. m2 BRA 

for planlagt tomannsbolig er 361,7 m2 inkludert terrasser. 

 

Til sammen er m2 BRA 787 m2. 

 

Parkering bil 

Formål Enhet Areal Regnestykke  Antall plasser 

Bolig 1,4 pr. 100m2 

BRA 

787 m2 787 x 1,4 

100 

11,018 ≈ 12 

 

I tabellen over ser en at dette gir et krav om 12 parkeringsplasser innenfor planområdet. 

Planforslaget legger til rette for tre nye boliger samt å beholde eksisterende enebolig, dette gir 

(12/4) 3 parkeringsplasser per bolig. I oppstartsmøte ble det nevnt at det avhengig av 

boligstørrelse kunne medføre krav til uhensiktsmessig mange parkeringsplasser. En ser at 12 

parkeringsplasser er et uforholdsmessig høyt antall. Til offentlig ettersyn var det foreslått en 

parkeringsdekning på to parkeringsplasser per boligenhet. Dette er nå redusert til en 

parkeringsplass per boligenhet. Årsaken til ytterligere reduksjon er reduksjon i 

terrenginngrep. Nytt forslag samler de tre parkeringsplassene for tomannsboligen og den 

eksisterende eneboligen på areal regulert til parkering og tillater kun parkering på egen tomt 

for den planlagte eneboligen innenfor BFS3. Dette grepet fører til at en unngår unødvendig 

planering og terrenginngrep for å etablere parkeringsplasser. Bestemmelsene sikrer at det skal 

etableres maksimalt 1 parkeringsplasser per bolig innenfor f_SPP og at det kun er BFS3 som 

kan parkere på egen tomt.   

 

8.6 TRAFIKKAREAL 

Planforslaget legger opp til tre nye enheter innenfor planområdet, dette vil føre til en liten 

økning i trafikkmengden.  

 

f_SGG er en forlengelse av dagens tilkomst/innkjørsel til eksisterende enebolig. Avkjørselen 

er rettet noe opp slik at den kommer ut på Bergveien i rett vinkel og siktforholdene blir 

tilfredsstillende. For å unngå unødvendige inngrep i terrenget på eiendommen er det lagt opp 

til en stigning på 1:8 og en smal veg. f_SGG vil kun benyttes av fremtidige beboere i den 

planlagte eneboligen og som tilkomst til felles uteoppholdsareal for de fire boligenhetene 

innenfor reguleringsplanen. I illustrasjonen under, som viser snittene som inkluderer f_SGG 

(T6, T5 og T2), ser en at vegen vil ligge godt i det bearbeidede terrenget og at eksisterende 

enebolig og den planlagte tomannsboligen vil komme tett på vegen som går opp til 

eneboligen. Snitt T2 ligger skrått på vegen og vegen blir derfor seende skjev ut fordi den 

stiger mot vest. Akkurat i dette området som snittet går gjennom f_SGG kan en se at det er 

planlagt en del bearbeiding av terrenget. Området består i dag ev en haug som den planlagte 

eneboligen er tenkt plassert inn i. Av situasjonsplanen kan en se at en skal ta vare på nordlige 

deler av denne haugen og at parkeringsareal for planlagt enebolig og vestlige deler av 

innkjørselen vil skjære seg ca. 2 meter inn i haugen her. Skjæringen reduseres ved hjelp av en 

mindre mur og oppfylt terreng mellom haugen og f_SGG. 
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Figur 29: Utklipp av snitt som viser f_SGG.  
 

 

8.7 STØYTILTAK 

Det er påvist veitrafikkstøy fra Øvre Kråkenes. Det vil være behov for skjermingstiltak for å 

sikre at private og felles uteoppholdsareal tilfredsstiller bestemmelser i Bergen kommunes 

arealplan. På takterrassene til BFS1 og BFS3, er støyskjermingstiltaket 1,2 m høy støyskjerm. 

På sørvestsiden av BFS3 er det beregnet en 1,5 meter høy støyskjerm på takterrassen. En vil i 

tillegg til dette, så langt det lar seg gjøre, bevare skogbeltet som ligger sørvest og vest for 

eiendommen.  

 

Det legges videre til rette for en 1,8 - 2,5 m høye støyskjermer langs eiendommene, jf. 

Støyrapport datert 19.12.16. Det er åpnet for å etablere nødvendig støyskjermingstiltak 

innenfor f_BUT og BFS1-3.  
 

8.8 AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 

Det er flere eksisterende returpunkt i nærheten av planområdet. Det nærmeste står ved 

Kråkenesdalen 11, i underkant av én kilometer sør for planområdet, og har mottak av glass- 

og metallemballasje. En finner gjenvinningsstasjon i Blomsterdalen og i Bergen sentrum. Det 

er i planforslaget tenkt at man skal benytte seg av tradisjonell bossløsning med 

bosspann/bosscontainer. Det er i bestemmelsen videre krav om utarbeides av 

renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) som skal utarbeides ihht. BIR sin standard. 
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Figur 30: (Kilde: BIR) 
 

 

8.9 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er registrert høye radon-verdier innenfor planområdet, jf. punkt 9.10.  
 

8.10  ANNET 

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planframlegget. 

 

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

Reguleringsplanen legger til rette for fortetting i en etablert boligbebyggelse.  
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Figur 31: Illustrasjonsplan - retningsgivende for plassering av bygg og uteoppholdsarea. 
 
9.1. OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan. Planområdet er avsatt til 

bebyggelse og anlegg- blandet (1001). Det legges opp til en lavere parkeringsdekning av 

hensyn til terrengtilpassing og en ser til utkast til KPA 2016 når det gjelder krav til privat 

uteoppholdsareal for å sikre noe mer avstand mot vegareal i nordvest og for å sikre en bedre 

terrengtilpassing av fremtidig støyskjerm mot dette vegarealet.  

 
9.2. EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Planområdet er primært uregulert, men berøres av planid 62050000 og 6590000. Planforslaget 

forholder seg til eksisterende planer og vil knyttes sammen med fortauet i plan 62050000. 

Dette vil føre til et sammenhengende tilbud for myke trafikanter fra hovedvegen og inn i 

Bergvegen.  
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9.3. ESTETIKK  

En legger til rette for å bevare et belte av skog langs Fv 287 Øvre Kråkenes, dette vil føre til 

lite innsyn fra vest samt bevare det grønne uttrykket på eiendommen. Planforslaget vil endre 

opplevelsen av området noe, da området som i dag består av trær og annen vegetasjon vil 

bebygges. Ny bebyggelse vil være en kontrast til byggene i området som hovedsakelig er fra 

1930-1970, men de planlagte arkitektoniske grepene er gjort med en tanke på å skape et totalt 

estetisk uttrykk, hvor ny bebyggelse harmonerer med eksisterende bygg. Samtidig har det 

vært viktig at nye bygg skal fremstå som ny og moderne bebyggelse i området. For å oppnå 

dette har arkitekten vært opptatt av felles materialbruk og god terrengtilpasning.  

 

Planforslaget vil ha svært begrenset fjernvirkning da det ikke ligger eksponert til. Siden 

området ligger ved foten til Løvstakken vil det heller ikke vil føre til en silhuettvirkning. 

Planområdet ligger relativt lavt i terrenget i forhold til bebyggelsen som ligger lengre oppe i 

fjellsiden. Nærvirkningen av planforslaget vil også være liten. Til tross for at området ligger i 

et etablert boligområde, vil få av naboene påvirkes av planforslaget. De nye byggene vil være 

synlig fra Fv 287 i vest og ved inngangen til Bergveien i nord. Planforslaget vil ikke føre til 

store skjæringer eller fyllinger.  

 

Det er i illustrasjonene under vist murer med ca. høyder i planområdet ift. parkeringsareal og 

felles uteoppholdsareal. Mur ved parkering har en høyde på 1,7 m mens mur ved felles 

uteoppholdsareal har en høyde på 2 m. Dette er bare en mulig utforming av murene og ikke 

noe som er fastsatt.  

 
Figur 32: Illustrasjon som viser murer og støyskjerm med ca. høyder. Illustrasjon av Arkitekt Rolv Eide as. 

 

Mur – felles uteoppholdsareal 

Mur – parkering 
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Figur 33: Illustrasjon for mur ved parkering og felles uteoppholdsareal. Illustrasjon av Arkitekt Rolv Eide as. 
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9.4. KONSEKVENSER FOR NABOER 

Det ligger ingen bygninger bak planområdet, den nye bygningsmassen i planområdet vil 

derfor ikke føre til tap av utsikt. Eiendommene gbnr. 19/92 og 19/69 grenser til planområdet i 

sørvest. Området hvor de tre grensene møtes består i dag av tett skog. Ved en utbygging her 

vil en del skog fjernes, dette kan påvirke innsynet noe for boligene på gbnr. 19/92 og 19/69. 

En vil bevare beplantningen så langt det lar seg gjøre, men utsikten mot vest vil endres fra 

varierende grad av vegetasjon til et lett beplantet grøntområde og bolig. Reguleringsplanen for 

ny rundkjøring like nord for planområdet regulerer den nordligste delen av arealet som i dag 

er grønt til fortau og del av rundkjøring. Næringsområdet som ligger bak planområdet ligger 

ca. 10 m lavere i terrenget, dette området har derfor ikke utsikt mot Nordåsvatnet i dag, og 

utsikten vil ikke endres nevneverdig fra dagens situasjon.  

 

Planforslaget legger opp til tre nye boliger innenfor planområdet, dette vil føre til en mindre 

trafikkøkning, og økningen vil ikke gi nevneverdig mer støy til nærområdet.  

 
9.5. TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD  

Planforslaget legger til rette for tre nye enheter innenfor planområdet. Tre nye enheter fører 

normalt til en trafikkøkning på 10,5 turer i døgnet. Planområdet er første avkjørsel fra 

Bergveien, naboer vil derfor i svært liten grad påvirkes av en trafikkøkning. Planforslaget 

legger også til rette for parkering på egen tomt.  

 

 Antall nye boliger Turer pr. bolig ÅDT generert av planen 

Minimum 3 2,5 7,5 

Normal 3 3,5 10,5 

Maksimum 3 5 15 

Avkjørsel fra Bergveien til Fv 287 Øvre Kråkenes er plassert midt i en sving. Det ligger en 

busslomme i vestgående kjørefelt.  

 
9.6. KULTURMINNER  

De planlagte tiltakene vil få konsekvenser for naturelementene og hage- og garasjeanlegget 

innenfor planområdet. Blant annet vil det bli mindre opparbeidet hagemark og en del av 

naturelementene som i dag er synlig fra Bergveien (fjellknausen nord for huset) er ikke 

garantert bevart. Tiltakene er likevel vurdert som langt på vei i tråd med kulturmiljøet på 

Kråkenes som en helhet. 

 

Fortettingen som har pågått innenfor sone 5 siden 1970-årene har ført til at planområdet er av 

de minst utnyttede eiendommene i området. En økt utnyttelse av dette arealet vil langt på vei 

gjøre det mer likt boligstrukturen for øvrig. Det er flere bolighus i området som har flere 

boenheter, og så lenge intensjonen i planen om at de nye bygningene skal utformes i tråd med 

strøkskarakteren blir fulgt opp (når det gjelder form, høgde, volum, skala), vil det ikke svekke 

området sin helhet. 

 

Tiltakene er tenkt utformet i samspill med strøkskarakteren, også med tanke på terreng- og 

miljøtilpasning. Deler av planområdet er preget av tett, uframkommelig og høy vegetasjon, så 

tiltakene vil etter alt å dømme gjøre selve landskapet mer synlig for omgivelsene enn det er i 

dag. Utsprenging og terrenginngrep skal avgrenses til et minimum ved gjennomføring av de 

planlagte tiltakene og med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer. Det skal 

videre tas hensyn til den eksisterende grøntstrukturen, og grad av utnyttelse skal ikke bryte 

med strøkskarakteren for øvrig. 
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Oppfølging av disse intensjonene ved gjennomføring av prosjektet vil bevare en god del av 

miljøkvalitetene innenfor planområdet, og vil ikke få særlige konsekvenser for sonen sitt 

forhold til resten av bomiljøet på Kråkenes. (Hentet fra Kulturminnedokumentasjon for 

Bergveien, datert august 2016, utarbeidet av Historikarverksemda SA) 

 

 
9.7. FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I 

NÆRMILJØET 

Planområdet består i dag av en enebolig. Det er tegn på barns lek innenfor området, men dette 

knyttes til eneboligen og ikke som et fellesområde for barn i området. I nærheten ligger 

Spiren og Løvstakken barnehage, her er det lekeplass for de minste barna. En finner også 

tursti til Gullsteinen i nærheten. Fra Gullsteinen kan man gå videre til Løvstakken. Nord for 

planområdet finner en Langeskogen, Langeskogen er en lett tur på grusvei med rasteplasser 

og benker underveis. Langegården besøksgård ligger ca. 1 km fra planområdet. Skoler og 

barnehager bruker gården som læreplass og opplevelsesarena. 

 

Planen legger opp til store private uteoppholdsarealer og et felles uteareal sør i planområdet.  

 
9.8. PRIVAT OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD 

Tabellen under viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra SSB per 

01.01.2016. Det er tatt utgangspunkt i tre nye boliger vil gi ni nye beboere innenfor 

planområdet (med gjennomsnittlig 2,3 beboere per bolig). Tabellen viser at det kan komme ett 

barn i barneskolealder. Teoretisk sett kan det komme 0,5 ungdom i videregående skolealder, 

dette rundes opp til én ungdom. Tabellen viser også at ett barn teoretisk sett skal være i 

barnehagealder.  
 

 
Bønes skole har ved skoleår 2015/16 et elevtall på 328 fordelt på 1.-7. trinn. 

Skolebruksplanen 2016-2030 oppgir en maksimal kapasitet på skoleanlegget til 400 elever. 

En forventer et stabilt elevtall de neste 8-9 årene. Videre går 70% av elevene fra Bønes på 

Storetveit skole i Fana bydel på ungdomstrinnet. Storetveit har et elevtall ved skoleåret 

2015/16 på 415, kapasiteten er på 450.  

 

Det er flere barnehager i nærmiljøet. Innenfor barnehageområde 12, som består av Bønes og 

Fjellsdalen finner en 12 barnehager, hvorav 10 er private. Ifølge Plan for barnehageutbygging 

2012-2024 var det pr. 15.12.2010, 514 barnehageplasser, en dekningsgrad på 100% og et 

barnehagebehov på 101% (for 2011), samt at det var forventet en nedgang i 

barnetallsutvikling.  
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Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbud i området. En kan ikke se at det 

utløses nye behov og eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget. 

 

  
9.9. NATURMANGFOLD 

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. 

  

Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Sentrale tema Vurdering 

Hva slags landskap, økosystem, naturtyper 

eller arter blir berørt av planen? 

Landskapet som blir berørt av planen er i 

dag relativt privatisert hagelandskap med 

noen trær og annen vegetasjon. Det er ikke 

registrert noen spesielle eller viktige 

økosystem og naturtyper innenfor 

planområdet. Tilgrensende til planområdet 

ligger et villaområde med villaer og private 

hager.  

Hva slags effekt vil planen ha på landskap, 

økosystem, naturtyper og arter? 

Det er tatt stort omsyn til landskapet og 

situasjonsplanen viser tydelig hvilke deler 

av eksisterende terreng som skal tas vare på. 

Planbestemmelsene setter strenge krav til 

landskapstilpasning. Eksisterende enebolig 

blir tatt vare på. Eksisterende vegetasjon 

mot veg i nord vil bli tatt vare på. Annen 

vegetasjon innenfor planområdet vil tas vare 

på så langt det er mulig. Da det ikke er 

registret viktige økosystem, naturtyper og 

arter i området vil ikke planen ha noen kjent 

påvirkning for dette. 

Hvordan er tilstanden for landskapet, 

økosystem og utviklingen i antall lokaliteter 

av naturtypene og bestandene på landsbasis 

og på stedet? 

Planområdet består blant annet av barskog 

med særs høy bonitet.  

Det er ikke registrert vegetasjon, dyreliv 

eller andre naturforhold som det må tas 

spesielle hensyn til. 

Foreligger det faglige rapporter og 

utredninger om naturmangfold i det aktuelle 

planområdet? 

En er ikke kjent med at det foreligger 

faglige rapporter og utredninger om 

naturmangfold i planområdet.  

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 

lokalsamfunnet, kommuner og andre 

myndigheter) om det aktuelle planområdet? 

Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap 

som en er kjent med om planområdet.  
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Vil planen påvirke truede og nært truede 

arter på Norsk rødliste for arter 2010? 

Det er ikke registrert rødlistede arter i 

planområdet. 

Vil planen påvirke truede og nært truede 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 

2011? 

Det er ikke registrert rødlistede arter i 

planområdet.  

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter? 

Ingen kjent forekomst av utvalgte naturtyper 

eller prioriterte arter. 

Vil planen påvirke verneområder, 

nærområder til verneområder, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag 

(jf. verneplan for vassdrag)? 

Planområdet ligger ikke i nærhet til 

verneområder, marint beskyttede områder 

eller vernede vassdrag. 

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 

vannforekomster? 

Planen vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller 

vannforekomster.  

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Planområdet ligger ikke i nærhet til utvalgte 

kulturlandskap. Bergveien 1 ligger i 

kulturminnegrunnlag for Kråkenes. I 

kulturminnegrunnlaget for Kråkenes 

fokuseres det først og fremst på Konow 

Lunds boligarkitektur. 

Vil planen påvirke miljøregistreringer i 

skog? 

Det er ikke kjent at planen vil ikke påvirke 

miljøregistreringer i skog. 

Vil planen påvirke inngrepsfrie 

naturområder (INON)? 

Planområdet ligger ikke i nærhet til 

inngrepsfrie naturområder (INON). 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper 

som er spesielt verdifulle for 

naturmangfold? 

Det er ikke kjent at planen vil påvirke 

område eller naturtyper som er spesielt 

verdifulle for naturmangfold. 

 

Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 

Sentrale tema Vurdering 

Vet en nok om landskap, økosystem, 

naturtyper og arter, og om hva slags 

virkninger det aktuelle tiltaket har for disse? 

Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre 

vesentlig (alvorlig eller irreversibel) skade 

på landskap, økosystem, naturtyper og arter? 

Det vil bli gjort en noen tiltak innenfor 

planområdet ved etablering av ny 

bebyggelse, det er satt strenge begrensinger 

på terrenginngrep da god terrengtilpassing er 

et av kjennetegnene ved Konow Lunds 

arkitektur. Tiltaket vil ikke medføre 

vesentlig (alvorlig eller irreversibel) skade 

på landskap, økosystem, naturtyper og arter. 

Områdene rundt planområdet er i stor grad 

utbygd i dag. 

  

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting: 

Sentrale tema Vurdering 

Hva slags eksisterende tiltak eller bruk 

utgjør en påvirkning på landskap, 

økosystem, naturtyper og arter? 

Den eksisterende bruken som innbefatter en 

boligtomt og tilkomst, har ikke vesentlig 



 

 

 

Side 48 av 54 
BERGEN KOMMUNE 

FYLLINGSDALEN, GNR. 19, BNR. 50 MFL., BERGVEIEN 
AREALPLAN-ID:  64930000 

 

Side | 48 

påvirkning på landskap, økosystem, 

naturtyper og arter.  

Hva slags framtidige tiltak og bruk i 

landskapet eller økosystemet som en har 

oversikt over kan utgjøre en påvirkning på 

naturtyper og arter? 

Terrenginngrep og tilrettelegging for 

menneskelig bruk av området, 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 

framtidige tiltak og bruk? 

Den samlede effekten av planen vil være 

middels mot dagens situasjon, men den vil 

likevel ikke være av stor betydning for natur 

og landskapsinteresser da nærområdene i 

stor grad er utbygd og det ikke er avdekket 

viktige registreringer av landskap, 

økosystem, naturtyper og arter. 

Hva vet en om situasjonen for det 

naturmangfoldet som rammes på 

kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis? 

Det er ikke kjent at naturmangfold av stor 

viktighet blir rammet. 

Mangler en kunnskap om virkningen 

(effekten) av planen sin samlede belastning 

for landskap, økosystem, naturtyper og 

arter? I så fall må § 9 tillegges stor vekt. 

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

 

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler: 

 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. 

Kostnader som tiltakshaver kan måtte komme til å måtte dekke for å få tatt nødvendige 

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 tidskrevende teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 

- At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller 

avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet. 

 

En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader for at det blir tatt særlige 

naturmangfoldhensyn. 

 

Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker: 

For å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultat. Det er i planframlegget forsøkt å ivareta dette. 

 

Samlet vurdering av naturmangfoldet 

Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha 

vesentlig virkning for naturmangfoldet i området. 
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9.10. RISIKO OG SÅRBARHET 

 

Bakgrunn  

I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. 

ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der. 

 

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. 

 

En har brukt akseptkriteriene som var godkjent i Bergen bystyre i 2013. 

 

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: 

 

 
  

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 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 

Alvorlig/ farlig 
Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

E
R

 

Liv og helse 

Ubetydelige 

personskader 

 

Ingen sykefravær 

Mindre personskade 

 

Sykefravær i noen 

dager 

Betydelige 

personskader 

 

0 - 10 personer 

alvorlig skadd 

 

Flere personer med 

sykefravær i flere uker 

Alvorlig personskade 

 

10 - 20 personer 

alvorlig skadde 

 

1 - 10 personer døde 

Svært alvorlig 

personskade 

 

> 20 personer alvorlig 

skadde 

 

> 10 personer døde 
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Miljø (jord, vann og luft) 

Ubetydelige 

miljøskader 

 

Mindre utslipp 

 

Ikke registrerbar i 

resipient 

Mindre alvorlig, men 

registrerbar skade 

 

Noe uønsket utslipp 

 

Restaureringstid < 1 

år 

Betydelig miljøskade 

 

Betydelig utslipp med 

behov for tiltak 

 

Restaureringstid 1 – 3 

år 

Alvorlig miljøskade 

 

Stort utslipp med 

behov for tiltak 

 

Restaureringstid 3 – 

10 år 

Svært alvorlig 

miljøskade 

 

Stort ukontrollert utslipp 

med svært stort behov 

for tiltak 

 

Restaureringstid > 10 år 

Økonomiske/ materielle 

verdier 

Ubetydelig skade 

 

Økonomisk skade < 

500.000 kr 

 

Teknisk infrastruktur 

påvirkes i liten grad 

Mindre skader 

 

Økonomisk skade 

500.000 – 10 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i 

noen timer 

Betydelige skader 

 

Økonomisk skade 10 – 

100 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i flere 

døgn 

Alvorlige skader 

 

Økonomisk skade 100 

– 500 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i flere 

måneder. Andre 

avhengige systemer 

rammes midlertidig 

Svært alvorlige skader 

 

Økonomisk skade > 500 

mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur og 

avhengige systemer 

settes permanent ut av 

drift 

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

En hendelse oftere 

enn hvert 20. år S5 
     

En hendelse per 

20 – 200 år S4 
     

En hendelse per 

200 – 1000 år S3 
     

En hendelse per 

1000 – 5000 år S2 
     

En hendelse 

sjeldnere enn 

5000 år 
S1 

     

Hendelser i røde felt En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av 

forbyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen 

tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. 

Hendelser i gule felt For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil 

ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak 

Hendelser i grønne felt I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal 

gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

 

 

Vurdering av risiko og sårbarhet:  
NATURBASERT SÅRBARHET  

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og helse Ytre miljø  Materielle 

verdier 

 

Ekstremvær www.met.no  

1 Sterk vind  S4 x K1 S4 x K1 S4 x K1 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 en 

kan forvente.  

2 Store nedbørsmengder  S4 x K1 S4 x K1 S4 x K1 Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på som en risiko for 

planområdet.  

3 
Store snømengder  

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

planområdet på grunn av klimaet.  

4 Annet      

Flomfare www.nve.no 

5 Flom i elver / bekker     Rett øst for planområdet ligger en liten bekk, det er ikke registrert episoder med 

flom i bekken. Tiltak i planområdet vil ikke påvirke bekkeløpet.   

6 Flom i vassdrag/ innsjøer     Ikke aktuelt. 

7 Overvannshåndtering     Ikke aktuelt. 

8 Springflo / stormflo    Ikke aktuelt. 

9 Historisk flomnivå     Ikke kjent. 

10 Annet      

Skredfare www.miljostatus.no, skredfarevurdering (vedlagt planbeskrivelsen) 

11 Kvikkleireskred     Ikke aktuelt. 

12 Løsmasseskred     Omtrent 250 meter vest for planområdet har NVE registrert et område med 

potensiell skredfare. Planområdet ligger høyere enn det potensielle skredområdet 

og ses ikke på som aktuell fare.  

13 

Is – og snøskred  

   Aktsomhetsområde for snøskred sammenfaller med området hvor det var 

registrert potensiell skredfare for løsmasser. Utløpsområdet når ikke 

planområdet.  

14 Steinras, steinsprang     Ikke aktuelt. 

15 Historiske hendelser     Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet. 

16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no 

17 Setninger     Ikke aktuelt  

18 Utglidinger     Ikke aktuelt  

19 Radon  S5 x K2 S5 x K2 S5 x K2 Det er høy aktsomhetsgrad for radon i planområdet. Det er sikret i TEK10 at 

bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak. 

20 Annet     

Plante og dyreliv www.miljodirektoratet.no 

21 Planter    Ingen sårbare arter registrert i planområdet.  

22 Dyr    Ikke aktuelt. 

23 Fugler    Ikke aktuelt 

z24 Annet     

Kulturområde www.kulturminnesok.no 

25  Fornminne     

26 Kulturminne S4 x K1 S4 x K1 S4 x K1 Det er ingen kulturminner innenfor planområdet, men området inngår i 

hensynsone H570_245, bevaring kulturmiljø jfr. Retningslinje § 27.3.5  

http://www.miljostatus.no/
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VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET  

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og helse Miljø  Økonomi   

Brann/eksplosjon 

27 Brannfare    Generell risiko, brann i boliger kan forekomme.  

28 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

29 Annet     

Energitransport 

30 Høyspent    Ingen kjent risiko. 

31 Lavspent    Ingen kjent risiko. 

32 Gass    Ikke aktuelt. 

33 Annet     

Forurenset vatn 

34 Drikkevasskjelde    Ingen kjent risiko. 

35 Sjø, badevann, fiskevann, 

vassdrag og lignende.  

   Ingen kjent risiko. 

36 Nedbørsfelt    Ingen kjent risiko. 

37 Grunnvannsnivå    Ingen kjent risiko. 

38 Annet     

Forurenset – grunn 

39 Kjemikalieutslipp    Ingen kjent risiko.  

40 Annet     

Forurenset - luft 

41 Støv/partikler/røyk     

42 Støy    Det er ikke registrert sjenerende støy fra virksomheter i nærheten av 

planområdet.  
43 Lukt    Ikke aktuelt.   
44 Annet     

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

45 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 

46 Friluftsliv    Ingen kjent risiko.   

47 Annet     

 
SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR  

 Uønskede hendelser/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og helse Miljø  Økonomi   

Trafikkfare http://www.vegvesen.no 

48 Trafikkulykker på veg S5 x K2  S5 x K2 Fv. 287 Øvre Kråkenes går forbi planområdet og er noe ulykkesbelastet, ulike 

tiltak som nedsatt fartsgrense og fartsdumper er gjennomført. Det er ingen 

ulykker registrert i krysset Bergveien og Øvre Kråkenes.  

49 Annet     

Forurensning 

50 Støv/partikler    Kan være noe støv fra nærliggende vei.  

51 Støy 
S4 x K1 

 S4 x K1 Det er påvist veitrafikkstøy fra Fv. 287 Øvre Kråkenes, planområdet inngår i rød 

og gul støysone. Støyforebyggende tiltak vil gjennomføres. 

52 Lukt    Kan være noe fra nærliggende veier. 

53 Utslipp/kjemikalier    Ikke aktuelt.  

54 Annet     

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

55 Veg S5 x K2  S5 x K2 Kan forekomme, se punkt 48.  

56 Sjø    Ikke aktuelt. 

57 Luft    Ingen kjent risiko. 

58 Annet     

 

Risikomatriser – oppsummering: 
RISIKOMATRISE - arealbruk 

(LIV OG HELSE)  
RISIKOMATRISE - arealbruk 

(MILJØ)  
RISIKOMATRISE - arealbruk 

(ØKONOMI) 

S
A

N
N

S
Y

N
 

L
IG

H
E

T
 

S5 
 

19, 

48, 55 
   

 

S
A

N
N

S
Y

N
 

L
IG

H
E

T
 

   S5 

 

 

19, 

48, 55 
    

S
A

N
N

S
Y

N
 

L
IG

H
E

T
 

S5 
 

19, 

48, 55 
   

S4 

1, 2, 

26, 51   
    

 S4 

1, 2, 

26, 51 
     S4 

1, 2, 

26, 51 
    

S3 
 

 

 
   

 S3 
      S3 

     

S2 
 

 

 
   

 S2 
      S2 

     

S1 
 

 

 
   

 S1 
      S1 

     

  

K1 K2 K3 K4 K4  

  

K1 K2 K3 K4 K4  

  

K1 K2 K3 K4 K4 

KONSEKVENS  KONSEKVENS    KONSEKVENS 

 

 

Oppsummering ROS-analyse: 

 

Avdekket risiko: 

Det er ikke avdekket scenario med uakseptabel risiko for planforslaget – det vil si scenario i 

rød sone i tabellene over. Scenario i gul sone er scenario som har en viss risiko knyttet til seg, 

og hvor man bør vurdere tiltak for å bedre tryggheten.  

 

TEK10 sikrer innemiljø i forhold til radonverdier. 

http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/
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Det er påvist veitrafikkstøy fra Fv. 287 Øvre Kråkenes. Dette kan løses ved å beholde mest 

mulig vegetasjonen vest i planområdet og gjennomføre støyforebyggende tiltak. Man vil ikke 

bygge i den røde støysone. Det er utarbeidet en støyrapport, denne ligger vedlagt 

planforslaget.  

 

Fylkesvei 287 Øvre Kråkenes er relativt ulykkesbelastet, det er opparbeidet fartsdumper og 

fotgjengerfelt ved Bergen kristne grunnskole. Det er ikke registrert ulykker i krysset mellom 

Bergveien og Øvre Kråkenes. Planen Fv. 287 Rundkjøring Øvre Kråkenes (plan-ID: 

62050000) omregulerer dagens to T-kryss til en rundkjøring med fire armer og kryssing for 

fotgjengere. Rundkjøringen vil gjøre krysset mer trafikksikkert. Det er planlagt 4 nye 

boenheter i planområdet, dette vil ikke være nok til å påvirke trafikksikkerheten nevneverdig.  

 

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

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, denne ligger vedlagt planforslaget. 

 

9.12. KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Ingen kjente konsekvenser.  

 

9.13. JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Deler av veien i planområdet o _SKV med tilhørende fortau o_SF1, o_SF2, 

innkjørsel/nedsenket fortau o_SKF og areal for annen veggrunn o_SVT1 som tidligere var del 

av tomten 19/331 som planområdet omfatter er nå regulert til offentlig formål. 

 

 

 

10.  MEDVIRKNING 

10.1 SAMLEDE MERKNADER VED VARSLING AV OPPSTART  

Nr. Avsender Dato 

 Offentlige  

1 Statens vegvesen 14.03.2016 

2 Trafikketaten, Bergen kommune 30.03.2016 

3 Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 13.04.2016 

4 Bergen brannvesen 15.04.2016 

5 Byantikvaren, Bergen kommune 22.04.2016 

6 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 19.04.2016 

7 Fylkesmannen i Hordaland 27.04.2016 

8 Statens vegvesen, uttalelse nr. 2 12.05.2016 

 

Merknadene er oppsummert i eget vedlegg. 

 

I tillegg til at naboer og offentlige instanser er blitt varslet gjennom varslingsbrev og i avis er 

det avholdt møte med Byantikvaren om terrengtilpasning og forholdet til Konow Lunds 

arkitektur. Møtet var svært nyttig og Byantikvaren kom med tilbakemeldinger om at de var 

fornøyd med terrengtilpasningen slik det ble vist i 3d-illustrasjoner i møtet. Videre ble det 

diskutert hvordan en på best mulig måte kunne sikre tilpasning til Konow Lunds arkitektur og 

samtidig lage noe nytt. Det ble i møtet konkludert med at fargevalg og materialvalg, sammen 

med terrengtilpasningen var det absolutt viktigste og at en kunne oppnå mye gjennom 

konkrete krav i planbestemmelsene.  
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10.2 SAMLEDE MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN 

Nr. Avsender Dato 

 Offentlige  

1 Statens vegvesen 26.10.17 

2 Avinor 23.11.17 

3 BaneNor 24.10.17 

4 Direktoratet for mineralforvaltning 21.11.17 

5 NVE 20.11.17 

6 Mattilsynet 23.11.17 

7 Bergen sjøfartsmuseum 27.10.17 

8 Etat for helsetjenester 04.12.17 

9 Bergen brannvesen 10.11.17 

10 Rådet for byforming og arkitektur 28.11.17 

11 Byantikvaren 01.12.17 

12 VA-etaten 06.12.17 

13 Bymiljøetaten 30.11.17 

 Fagnotat 01.09.17 
 

Merknadene er oppsummert i eget vedlegg. 

 

Endringer som er gjort i planforslaget etter offentlig ettersyn: 

 

Grunnet uttalelse fra Statens vegvesen om at det bør vises frisiktsone fra den private vegen til 

fortau langs den kommunale vegen har område for søppelhåndtering, f_BKT, blitt flyttet 

lenger sør slik at det ikke skal komme i konflikt med frisiktsonen. En har også valgt å endre 

veien inn til selve planområdet til kjørbar gangvei, f_SGG, da vegen i hovedsak kun vil bli 

brukt av to boenheter. Det er i bestemmelsene etter merknad fra Rådet for byforming og 

arkitektur, samt byantikvaren og planavdelingen blitt satt strengere krav til materialbruk. Når 

det gjelder bebyggelsen er fotavtrykket redusert og tomannsboligen er flyttet lenger nordvest 

slik at den kan fungere som støyskjerm mot støykilde i nordvest. Byggegrensen for BFS1 er 

trukket så langt inn mot planlagt bygg som mulig og byggegrensen utgjør nå et effektivt 

virkemiddel for at tomannsboligen blir passert der den er tegnet inn i illustrasjonsplanen. 

Parkeringskravet er redusert til en parkeringsplass per boligenhet etter avtale med 

planavdelingen og parkeringsformål er regulert inn. Areal satt til parkering skal benyttes av 

tomannsboligen og eksisterende enebolig. Det er kun ny enebolig som tillates å parkere på 

egen tomt. Dette reduserer terrenginngrepene betydelig. Når det gjelder uteoppholdsareal er 

dette nå løst gjennom å redusere fotavtrykket på tomannsboligen og trekke denne lenger mot 

nordvest. På denne måten får man konsentrert større deler av uteoppholdsarealet i sør, på mer 

solfylte areal. 
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11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

Planområdet ligger på Kråkenes i Fyllingsdalen bydel. Planen har en god beliggenhet med 

hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner og turområder. Planen ligger i et 

etablert boligfelt ved foten av Løvstakken. Skole, barnehage og sykehjem ligger i området.  

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for en videre utnytting av planområdet med 

frittliggende boligbebyggelse.  

 

Planområdet består av et eksisterende bygg som bevares og videreføres som i dag. 

Reguleringsplanen legger opp til å ta i vare eksisterende bolig, etablere en ny tomannsbolig 

innenfor BFS1 og en ny enebolig innenfor BFS3. Eksisterende bygg inngår i 

kulturminnegrunnlag for Kråkenes, med utgangspunkt i Konow Lund sin arkitektur. Det er 

lagt stor vekt på terrengtilpassing av nye bygg i tråd med Konow Lunds arkitektur. Det er 

også sikret at material- og fargevalg skal gjenspeile Konow Lunds arkitektur. Det har 

gjennom planprosessen og i konseptualiseringen av nye bygg vært fokus på å sikre gode 

solforhold for alle boligene. Videre har det vært fokus på å sikre god utsikt fra oppholdsrom 

og terrasser, skape et estetisk uttrykk, hvor ny bebyggelse harmonerer og med eksisterende 

bygg, men samtidig fremstår som ny og moderne bebyggelse. En finner fellestrekk spesielt i 

felles materialbruk og god terrengtilpasning. 

 

Etter offentlig høringsrunde er parkeringskravet redusert til en parkeringsplass per boligenhet 

samtidig som det er regulert inn areal til parkering. Det er kun BFS3 som tillates å parkere på 

egen tomt. Eksisterende enebolig og planlagt tomannsbolig skal parkere på felles 

parkeringsplass. Dette grepet redusere terrenginngrep og bidrar til et mykere inntrykk totalt 

sett. For å sikre god terrengtilpassing og for å unngå unødvendige terrenginngrep har en satt 

en streng byggegrense tett inn mot slik tomannsboligen er plassert i illustrasjonsplanen. Dette 

er gjort for å sikre at det ikke kan gjøres nevneverdige tiltak eller inngrep i terrenget utenfor 

byggegrensen. I tillegg sikrer de strenge byggegrensene i stor grad at tomannsboligen 

plasseres der en har hatt intensjoner om å plassere bygget gjennom planprosessen. Det ble 

diskutert en løsning hvor en så på å regulere deler av BFS1 til grønnstruktur for å sikre arealet 

som ikke skal bygges på, mot inngrep. Ved å innskrenke byggegrensen og ikke tillate inngrep 

utenfor byggegrensen, sikrer man arealet på samme måte som man gjør ved å eventuelt 

regulere det til grønnstruktur. Samtidig unngår man misforståelser rundt hva som var de 

faktiske intensjonene for bruken av dette området. Arealet er ment brukt som hage, men skal 

påføres så lite inngrep som mulig.  

 

I tillegg til at endring av parkeringsdekning og -plassering samt byggegrenser når det gjelder 

terrengtilpassing er det lagt inn strengere og mer spesifikke krav til arkitekturen for prosjektet.  
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