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1.0 Generelt 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Bolig – 3 bygg. Gnr/bnr 160/410 er innarbeidet i prosjektet.  

 Ut fra innsendt illustrasjonsmaterialer er Hus A og B på 4 etasjer og saltak over 

parkeringskjeller. Hus C er på 4 etasjer og saltak. 

 Ny bebyggelse er tenkt tilpasset strøkskarakter ved at bredde og lengde er 

tilsvarende bygg i samme akse. Byggene er planlagt med saltak og takopplett. 

 Parkering er foreslått løst under ny bebyggelse med tilkomst fra Bendixens vei.  

 Renovasjon foreslås løst med nedgrav avfallscontainer med henteplass for 

renovasjonskjøretøy langs Bendixens vei. 

 Felles uteoppholdsareal foreslås løst på bakkeplan vest for ny bebyggelse. 

Privat uteoppholdsareal foreslås løst med balkonger vendt mot vest. 
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2.0   Dialog i møtet  

2.1 Bendixens vei 

Hva skjer med Bendixens vei plansaken og mulig samarbeid? Plankonsulent skal 

gå i dialog med forslagsstiller for Bendixens vei og forhøre seg om videre 

fremdrift. Byplanavdelingen ser fordeler med felles løsninger for de to 

planforslagene. 

 

2.2 Generelt 

Byplanavdelingen er positiv til nytt plangrep der gnr/bnr 160/410 er innarbeidet 

som del av planforslaget, og tilkomst til parkering og renovasjon løses fra 

Bendixens vei.  

Vi oppmuntrer til å fortsatt se på muligheten for å få til felles løsninger med 

nabotomt i nord og planforslag for Bendixens vei 19, da knyttet til parkering og 

tilkomst. Plankonsulent ser verdien av felles løsninger for eiendommene. Dette 

kan også bidra til å sanere farlig avkjørsel til gnr/bnr 160/396, som videre kan 

styrke eksisterende offentlig tverrforbindelse i området. 

 

2.3 Byggehøyde/ bebyggelsesstruktur/strøkstilpasning 

Byggehøyde er tema i alle plansaker. Takopplett som skissert i 

illustrasjonsmaterialet forsterker høydevirkningen av prosjektet. Etter vår 

vurdering ser takopplettene i de foreløpige skissene litt voldsomme ut og bør 

bearbeides. Vi gjør oppmerksom på at dersom takopplett videreføres, vil dette 

trolig bli et tema fra vår side til offentlig ettersyn.  

Forslagsstiller må ha et bevisst forhold til valg av material- og fargebruk. Vi gjør 

oppmerksom på at mange nærliggende bygg har valmtak og det kan således 

argumenteres for den type takform i dette prosjektet også. Der strøkskarakteren 

utfordres, må bakgrunn for et slikt grep foreligge gjennom en konkret vurdering. 

 

2.4 Fjern- og nærvirkning/siktlinje 

Fjernvirkning må dokumenteres fra bakkeplan. Fugleperspektiv er greit å ha med, 

men viktig å dokumentere hvordan ny bebyggelse vil se ut fra bakkeplan. 

Siktlinje for nabo må dokumenteres. 

 

2.5 Parkering og renovasjon - tilkomst 

Tilbakemeldinger gitt synes å være fulgt opp. Parkeringsdekning for bil er 

redusert til 0,6 plasser per 100 m
2
 BRA. Sykkelparkering er økt til 3 plasser per 

boenhet. 

Renovasjonsløsning må vurderes og det må skisseres fremtidig kjøremønster for 

renovasjonskjøretøy. Det kan med fordel vurderes ulike løsninger for de ulike 

avfallstypene, da det finnes alternative løsninger for restavfall f.eks. mobilt 

bossug. Plankonsulent skal gå i dialog med BIR.  

Plankonsulent ser verdien av å kunne tilby nytt parkeringsanlegg som felles 

løsning for nærliggende naboer, spesielt pågående planarbeid for Bendixens vei 

19 og gnr/bnr 160/396. Dette vil vurderes i det videre arbeidet. 
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2.6 Trafikksikkerhet  

Det må utarbeides trafikkanalyse for Schweigårds vei og Bendixens vei. Uttalelser 

fra Bymiljøetaten må vurderes i det videre arbeidet. 

 

2.7 Snarveg til bybanen 

Viser til punkt 4.11 i notat oppstartsmøte. Må vurderes og kommenteres. Må også 

sees i sammenheng med utfordrende situasjon knyttet til offentlig tverrforbindelse 

gnr/bnr 160/368. Plankonsulent informerte at det skal sees på løsninger knyttet til 

snarveger. 

 

2.8 Utvidelse av planområde og begrenset høring 

 Planområde må utvides og dette må varsles. Planområde må også omfatte 

Bendixens vei, pga. frisiktsoner.  

 Som del av varsel om utvidelse av planområdet forslo plankonsulent å innarbeide 

informasjon om intensjonene og mulighetene til å berike området gjennom 

planarbeidet. Etter vår vurdering kan en slik videre prosess sørge for økt forståelse 

av hva som tenkes og man kan skape en plattform for god medvirkning.  

 

3.0 VIDERE ARBEID/PROSESS 

Plankonsulent går i gang med arbeid knyttet til dialog med naboer om mulighetene i 

området. Varsel om utvidelse av planområdet foretas så snart som mulig. 

Plankonsulent avholder nabo-/informasjonsmøte.  

 

 

 

Avtalt oppfølgingspunkt 

  Tema Ansvarlig Frist 

A Trafikkanalyse  Forslagsstiller  

B Varsle utvidet planområde  Forslagsstiller Snarest 

     

 

 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon  55566048, eller e-post  

ole.lotvedt@bergen.kommune.no. 

Ved videre kontakt i denne sak, referer til saksnummer 201719196. 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

Ole Petter Løtvedt - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 

Kopi: Husbyggerens Innkjøpskontor AS, Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 
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