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__________________________________________________________________________________ 
1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Blokkbebyggelse, 3 etasjer pluss parkeringskjeller 
 9 leiligheter 
 Eksisterende enebolig forutsettes revet 

 
1.2 Bakgrunn: 

Det ble avholdt oppstartsmøte på samme eiendom den 15.03.17, se sak 201705774. 
Saken ble stengt den 03.05.2019 grunnet manglende fremgang i saken. 
Forslagsstiller leverte inn planforslag til 1. gangs behandling den 28.06.19, etter at 
saken ble avsluttet. Etter gjennomgang i planforum ble det besluttet at det måtte 
gjennomføres ordinær oppstartsprosess. De dokumentene som legges til grunn for 
vurderingene i oppstartsmøtet er materialet innlevert til 1. gangs behandling.  
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2.0 PLANFORUM 
Etatens planforum behandlet saken 20.08.2019 og trakk følgende konklusjon:  
 
Det gjennomføres ordinær oppstartsprosess. KPA 2018 legges til grunn for 
saksbehandlingen. 
 
Må redusere volumet på bebyggelsen. 
 
 
 
3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 
Forslagsstiller ønsker blokkbebyggelse på 3 etasjer + parkeringskjeller. Planområdet 
ligger i ytre fortettingssone i KPA 2018, nesten i grensen mot øvrig byggesone. Tett på 
planområdet i vest ligger gang og sykkelvegen, Vossebanen, og det er ca. 850 m til 
bybanestoppet på Hop. Formålet er i tråd med KPA 2018, men det kan være mer riktig 
med fortetting i form av konsentrert småhusbebyggelse. 
 
I forrige plansak var det et tema at forslagsstiller skulle utrede for rekkehus på tomten. I 
oppstartsmøte informerer Grung arkitekter at de har sett på ulike boligtyper, men at 
blokkbebyggelse var mest hensiktsmessig i forhold til økonomi og bebyggelsestype i 
området.  

 
 
3.2 Byform og arkitektur 
Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 

 
3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Planområdet består av en enebolig, med to boenheter, som forutsettes revet. 
Bebyggelsesstrukturen rundt planområdet består i hovedsak av blokkbebyggelse på 3-5 
etasjer og eneboliger. I henhold til KPA 2018 skal det i ytre fortettingssone 
tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med særlig vekt på variasjon i 
boligtilbudet. Siden det er etablert flere blokker i området de siste 10-15 årene, er det 
kanskje ikke bruk for flere av denne boligtypen. Det må derfor vurderes om det skal 
etableres en annen type bebyggelse innenfor dette planområdet, og det anbefales at 
forslagsstiller ser på en løsning med rekkehus. For å vurdere hvilken bebyggelse som er 
mest hensiktsmessig innenfor planområdet bør det utredes for flere boligtypologier, og 
velge den løsningen som gir mest tilbake til området.  
 
Kommentar fra Byantikvaren i forkant av oppstartsmøtet:  
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3.2.2 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 
og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Det skal legges til rette for stiforbindelse mot Vossebanen. Grunnet pågående 
planarbeid for G/S- vei Vossebanen, legges det opp til at denne forbindelsen skal være 
midlertidig. Dette med bakgrunn i SVV sin uttale til oppstart i forrige plansak, hvor det 
ikke var ønskelig at dette ble regulert som del av plan for 41/636. Det var mest 
hensiktsmessig at dette ble regulert som en del av SVV sin plan siden linjeføring ikke 
var avklart enda. Det har ikke vært dialog mellom plankonsulent og SVV for å avklare 
dette i etterkant av undervegsmøte til forrige plansak. Det må derfor være dialog med 
SVV tidlig i planprosessen ved oppstart av nytt planarbeid slik at en får avklart om det 
skal reguleres en midlertidig eller permanent kobling. Bergen kommune ønsker å sikre 
en snarvei her, og siden det er uavklart hvilke av disse to planene som vil komme først, 
er det viktig å legge opp til at denne kan etableres som del av dette planarbeidet, enten 
som en midlertidig eller permanent kobling.  
 
I forrige plansak ble det spilt inn at det måtte ses på muligheten for tverrforbindelse til 
Kloppedalsvegen via 41/208. Forslagsstiller har ikke utredet dette nærmere, og ser ikke 
behov for en tverrforbindelse her da det allerede er etablert en tverrforbindelse lenger 
sør. Vi vil ta stilling til dette når det foreligger en stedsanalyse som tar for seg koblinger 
mot bybanestopp. Det må i planarbeidet illustreres gangforbindelse til bybanestopp for 
alle brukergrupper.  
 

 
3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Det informeres om en utnyttelsesgrad på 155 % BRA innenfor formål blokkbebyggelse 
og 107% BRA når en også regner med felles uteoppholdsareal innenfor felt BUT. 
Prosjektet ligger derfor i øvre sjikt av hva KPA 2018 åpner for innen ytre 
fortettingssone. Det som skal vurderes ved fastsettelse av grad av utnytting er nærhet til 
kollektivtilbud og nærservice. Øvre del av spennet mellom 30 og 120 %BRA skal kun 
benyttes for tiltak med kort avstand til godt kollektivtilbud. Fra planområdet til 
bybanestopp er det ca. 850 m hvis en benytter gangforbindelse opp til Kloppedalsvegen. 
Det er mye terreng, og denne forbindelsen er derfor en trappeforbindelse. For 
brukergrupper som ikke kan bruke trapp er derfor avstanden til bybanestoppet lenger. 
Planområdet ligger derfor ikke tett på bybanestopp, og en utnyttelse som ligger i øvre 
sjikt kan derfor ikke forventes. Ved oppstart i 2017 ble det vurdert at det kunne legges 
opp til en forholdsvis høy utnyttelse innenfor planen. Siden dette har nye føringer for 
fortetting med kvalitet og i hvilke områder disse fortettingene skal skje blitt enda mer 
tydeligere. Flere områder som var aktuelle for fortetting før ny KPA ble vedtatt er ikke 
like aktuelle lenger.  
 
Vi vurderer utnyttelsen til å være for høy for planlagt bebyggelse som vist i innleverte 
skisser. Volumet er for stort i forhold til omgivelsene, og arkitekturen må bearbeides. 
Det må legges vekt på oppbrutt fasade, nedtrapping og variasjon i byggehøyde. Det kan 
aksepteres 3 etasjer, men med nedtrapping.  
 
Det må være fokus på bearbeiding av plangrep i det videre planarbeidet, da det har vært 
lite endringer siden oppstart av forrige planarbeid i 2017. I forrige plansak var det vist 
til en blokk med 4 etasjer, hvor 4 etasje var inntrukket, med maks BH på kote +34. Til 
dette oppstartsmøtet er det vist en BH på kote +33 og 3 etasjer. Forslagsstiller 
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informerer at dette er i tråd med kommunens tidligere tilbakemeldinger, da bygget ikke 
er høyere enn gulvnivå 1. etasje til bygget bak. Bygget har blitt hevet ca. 2 m for å få 
mer lys til de nederste leilighetene, noe som forklarer at byggehøyden er nesten den 
samme. Byplan vurderer av det ikke er byggehøyden i seg selv som er utfordringen i 
denne saken, det er utformingen av bebyggelsen. Det må vurderes i det videre 
planarbeidet om en byggehøyde på kote + 33 kan aksepteres, og det må illustreres 
hvordan dette påvirker eksisterende bebyggelse i bakkant.  
 

 
 

3.2.4 Stedsanalyse  
Det er ikke levert inn stedsanalyse i henhold til KPA 2018. Dette må utarbeides for 
å svare ut punkt 3.2.1-3.2.3.  

 
3.3 Grønnstruktur og landskap 
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 
overvann og etablere trivelige friluftsområder. 
 
3.3.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 
 

 
3.4 Uteoppholdsarealer 
Må være i henhold til areal- og kvalitetskrav i KPA 2018. Ut fra det som kommer frem i 
planbeskrivelsen er det ikke sikret tilstrekkelige uteoppholdsarealer, da deler av 
uteoppholdsareal ligger i bakkant av bebyggelsen mot skrent. I ytre fortettingssone skal 
det etableres minimum 75 m² uteoppholdsareal pr boenhet. Maks 40 % på tak/altan. Ved 
etablering av mer enn 3 boenheter skal minimum 40 % utformes som fellesareal eller 
offentlig areal. Alle enheter skal ha noe privat uteareal. 
 

 
3.5 Støy 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor gul støysone. Det er gjennomført en 
støyanalyse som viser at kun deler av planområdet er omfattet av støy. 
Byplanavdelingen stiller derfor spørsmål til denne støyanalysen, som er i motstrid med 
støysone i KPA 2018, og ber om en utredning på om eksisterende støysituasjon som 
anvist i rapport stemmer.  
 
Forslagsstiller informerer at det er tenkt en støyskjerm langs ytterkant i vest for å 
skjerme felles uteoppholdsareal. Hvordan denne skal utformes må være et tema i 
plansaken. 
 

 
3.6 Samferdsel, herunder parkering 
Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 
 
Planområdet får adkomst via Troldhaugvegen. Det er ikke lagt opp til noen utbedringer 
av adkomstvegen. Byplanavdelingen viser til tilbakemeldinger gitt i den forrige 
plansaken. Det anbefales at vegbredden økes til 5 m forbi Troldhaugvegen 40, og at det 
etableres fortau bort til eksisterende. Det viktigste er å sikre myke trafikanter, så hvis 
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det blir problematisk med en utvidelse av veg og fortau, må fortau prioriteres. Krav til 
utbedring av infrastruktur avhenger av tilbakemelding fra Bymiljøetaten og hvor mange 
enheter som skal etableres. Forslagsstiller skal se på mulighetene for regulering av 
fortau frem til utbyggingsområdet, men ønsker i hovedsak ikke å gå inn på 
naboeiendommene i øst.  
 
Troldhaugvegen er privat, og det bør derfor sikres en avtale som gir vegrett til alle nye 
boenheter før saken leveres inn til 1. gangs behandling, jf. Undervegsmøtenotat i sak 
201705774.   
 
Det er angitt minimum 1 p plass pr. boenhet, noe som gir 9 parkeringsplasser. I KPA 
2018 er parkeringskravet på 0,8 pr. 100 m² BRA. Planforslaget må forholde seg til det. 
Dette inkluderer også gjesteparkering.  

 
3.7 Barn og unge 
3.7.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. Det må vises til tilfredsstillende skole- og 
barnehagedekning. 
 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 
3.7.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 
3.8 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 
 
Viser til byantikvarens uttale før oppstart, referert i punkt 3.2.1 om utarbeidelse av 
kulturminnedokumentasjon og rivningsdokumentasjon. Ifølge plankonsulent har 
byantikvaren godkjent dokumentasjonen som er gitt i forrige plansak, som også er tenkt 
å følge denne saken. Dette må plankonsulent avklare med byantikvaren tidlig i 
planprosessen.  

 
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 
3.9 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
 
ROS-analysen må ha fokus på steinsprang og støy. Siden det skal være en del 
terrenginngrep i bakkant av planlagt bebyggelse må det kartlegges og eventuelt settes 
krav til hvilke tiltak som må gjennomføres for at byggegrop skal sikres mot fremtidig 
steinsprang.  
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3.10  Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 

 
 
3.11  Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-
rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 
VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 
kravspesifikasjonen. 
 
3.12  Renovasjon 
Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 
samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 
vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen.  
 
Det legges opp til bruk av felles spann siden det skal etableres mindre enn 10 boenheter. 
Det legges opp til snuhammer med oppstilling for renovasjonsbil innenfor planområdet. 
Renovasjonsløsning må avklares i samråd med BIR, og godkjent RTP skal foreligge til 
1. gangs behandling.  
 
 

4.0 UTREDNINGER 
 

 
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 
KPA2018 (pdf): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/arch
ive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

Støy Forslagsstiller  

Kulturminne-
dokumentasjon 

Forslagsstiller Avklare med Byantikvaren 

Rivnings-
dokumentasjon 

Forslagsstiller Avklare med Byantikvaren 

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. I tillegg 
til listen over må det utarbeides rapporter som alltid skal fremlegges en plansak.  
 
4.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 
 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
5.1 Rekkefølgekrav 
- Opparbeide tverrforbindelse til Vossebanen 
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- Fortau fra eksisterende og frem til utbyggingsområdet hvis det blir krav om 
regulering 

 
 
 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
6.1 Planavgrensning 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
6.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Fana, gnr. 41, bnr. 636 m.fl, Troldhaugvegen. 
 
 
6.3 Eiendomsforhold 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 
 
 

7.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 

 
8.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
 
9.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

- Volum for bebyggelsen skal reduseres før innlevering til 1. gangs behandling 
- Annen boligtypologi skal utredes og vurderes 

 
 

 
 
 
10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
 

10.1  Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
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Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet 
avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to 
uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 
behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
 
10.2  Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 
kunngjøres og varsles. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 
de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 
høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 
de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 
saksnummer. 
 
10.3  Eventuelt nytt oppstartsmøte 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 
oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 
planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 
etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
10.4  Dialog 
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. 
Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for 
reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 114, eller e-post 
marianne.veste@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201912207. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 
***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 
*****                                                                                  ***** 
 
 
Kopi: T & D Holding AS, Steinsvikkroken 41, 5237 RÅDAL 

  
 
 


