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1

SAMMENDRAG

Planområdet ligger i Vollavegen, sentralt i Arna bydel, øst for Arna kirke og fv. 277 Indre Arna-vegen. Det er
kort avstand til Arna stasjon og Øyrane torg, særlig til fots og på sykkel da det er flere snarveger i området.
Planområdet ligger i et eksiterende boligområde, som i hovedsak er bebygd med eneboliger og rekkehus.
Planområdet omfatter i hovedsak del av eiendom gnr. 287, bnr. 942, som er bebygd med tre eneboliger og to
uthus. I tillegg er del av eiendom gnr. 287, bnr. 327 inkludert helt sør i planområdet. Planområdet ligger i en
vestvendt skråning ned mot Vollavegen, med omtrent 8 meters høydeforskjell fra øst til vest i planområdet.
Like øst for planområdet skrår terrenget bratt opp mot Ådnanipa (også kalt Arnanipa), som er et 456 meter
høyt fjell i Arna.
Planen legger til rette for at det kan etableres 10 boenheter, med tilhørende parkeringsplasser. Uttrykksmessig
inngår boligene i et leilighetsbygg. Bygget er delt opp i tre enheter, nordlig og sørlig del på 3 etasjer og midtre
del på 4 etasjer. Disse enhetene er noe forskjøvet og rotert, for å gjøre uttrykket lett. Det er i hovedsak
parkering i den nederste etasjen, med unntak av i enheten i nord, hvor det er en leilighet. Leilighetene er
mellom ca. 50 og 100 m². Alle boenhetene har privat uteoppholdsareal på altan eller i hage. Det er to felles
uteoppholdsplasser, ett i sør på ca. 156 m² og ett i nordøst, mellom Vollavegen 16 og 18, på ca. 320 m². Det
etableres en avkjørsel i Vollavegen, som gir tilgang til parkeringsareal for den nye blokkbebyggelsen. I tillegg
vil en eksisterende avkjørsel bli beholdt, som adkomst til eksisterende eneboliger. Planen vil legge til rette for
en fortetting og høyere utnyttelse, enn hva som er i dag. Samlet %-BRA er på 50 % for planområdet.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Monster Holding as. Enehaug arkitekter as har vært
samarbeidende arkitekter.

2

NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel
Gårdsnavn
Gårdsnr./bruksnr. (sentrale)
Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)

Arna
Indre Arna
287/942: Vollavegen Utvikling AS
287/468 (veiareal): Bergen kommune
Bolig (i reguleringsplan)
Bebyggelse og anlegg – blandet (i kommuneplan)

Forslagstiller
Grunneier (sentrale)
Plankonsulent

Monster Holding as
287/942: Joa Prosjekt AS
Ard arealplan as

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

Bolig
4,06 daa
10
Terreng- og stedstilpasning
n
n

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

23.08.2014
n
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3
3.1

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
BAKGRUNN

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as på vegne av tiltakshaver Monster Holding as. Tiltakshaver
ønsker å legge til rette for boligbygging, på deler av eiendommen gnr. 287, bnr. 942.
3.2

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og
infrastruktur. Det er planlagt 10 leiligheter og 10 parkeringsplasser. Planen vil legge til rette for en fortetting
på denne eiendommen.

4
4.1

PLANPROSESSEN
VARSLING

Formell kunngjøring for planoppstart ble foretatt i avisen Bergens Tidende den 23.08.2014. Naboer,
grunneiere, offentlige og private høringsinstanser ble varslet om oppstart av planarbeid via brev. Merknadsfrist
var satt til 04.10.2014.
Det ble gjort en begrenset varsling av en utvidelse av planområdet, med brev datert 17.10.2014. Dette ble
gjort i hovedsak for å kunne sikre frisikt i kryss. Merknadsfrist var satt til 11.11.2014.

Figur 1: Varselannonse til venstre. Kartutsnitt av utvidet planområde ved Vollavegen 14B og 12C, til høyre.
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4.2

MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING

Det kom inn 12 merknader i forbindelse med varsling av planstart. 9 av merknadene er fra offentlige instanser,
3 er fra private.
Oversikt over samtlige merknader med kommentarer finnes under punkt 10.1, og som vedlegg.

5

GJELDENDE PLANSTATUS

5.1

FYLKES(DEL)PLAN OG REGIONALE PLANER

Aktuelle fylkes(del)planer for området er:








Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008 (forlenga inntil den blir avløyst av nye regionale planar)
Klimaplan for Hordaland 2010-2020 med kortversjon og handlingsprogram
Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2008-2012
Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel (2002) (ny regional plan er starta
opp)
Fylkesdelplan for kulturminne 1998-2010 (ny regional plan under arbeid)
Regional transportplan 2013-2024
Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025

I fylkesplanen for Hordaland (2005-2008) blir det vektlagt at utbygging i storbyregionen skal være energi- og
arealøkonomisk langs de sentrale transportkorridorene og knutepunktene.
Fylkesplanen for Hordaland vektlegger fortetting framfor utbygging av nye boligområder. Fylkesplanen
vektlegger samtidig at grønnstruktur knyttet til sentrumsområder, boligområder, skoler og barnehager må
sikres i planleggingen.
For Bergensregionen sier fylkesplanen blant annet at nye boligområder ikke skal planlegges før potensialer for
fortetting innenfor eksisterende byggesoner og i gang-/sykkelavstand fra kommunesenter/bydelssenter er
vurdert.
Nye boligområder skal lokaliseres med god tilknytning til hovedtraséene for kollektivnettet og/eller i nærheten
av senter og knutepunkt. Boligområdene skal lokaliseres nær skole, barnehage og servicefunksjoner og har
gode leke- og oppholdsareal.
5.2

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN

Kommuneplanens arealdel 2010-2021, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer
Vedtatt 17.10.2011. Arealplan-ID 60910000.
I gjeldende kommuneplan for Bergen kommune ligger planområdet som «bebyggelse og anlegg – blandet».
Parkering skal planlegges etter bestemmelser i kommuneplanen. I henhold til P4 skal det være minimum 1,4
parkeringsplasser per 100 m² BRA bolig, og minimum 1 plass per boligenhet. Det skal være 2
sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA bolig.
Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt
hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer.
For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %-BRA = 60%. Det åpnes for differensiert utnyttelsesgrad
mellom 60 % til 200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier, tar
hensyn til områdets kvaliteter.
Det er krav om minimum 7 m² privat uteoppholdsareal og minimum 30 m² felles uteoppholdsareal, pr. boenhet
for bygg med 4 eller flere boenheter i blokkbebyggelse. For eneboliger er det krav om minimum 150 m² privat
uteoppholdsareal. Det er rettet en rekke kvalitetskrav til leke- og uteoppholdsarealer som skal regnes som
nødvendige minimumsarealer. Bl.a. skal de ligge maksimum 50 meter fra byggets hovedatkomst, ikke være
brattere enn 1:3, ha trafikksikker tilkomst, skjermes mot rasfare, og det skal være sol på minst halvparten av
arealet kl.15 vårjevndøgn.
I retningslinjene er det beskrevet at det ved etablering av 8-39 nye boenheter, skal avsettes arealer på minst
100 m² for småbarnslekeplass. Lekeplassen skal ha universell utforming og skal utstyres og tilrettelegges for
allsidige aktiviteter for aldersgruppen 1-7 år. Alle boenheter skal ha tilgang til småbarnslekeplass maksimum 50
m fra byggets hovedadkomst.
I tilhørende temakart for grønne interesser, er det vist at Vollavegen del av en grønn korridor (eksisterende og
vurdert behov), som binder sentrum og turområder.
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone for gul støysone.
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Figur 2: Utsnitt av temakart for grønne interesser. Det er vist en grønn korridor (grønn stiplet linje) forbi planområdet
(rødstiplet sirkel). Øst for planområdet er det vist et rosa felt som indikerer viktig naturtype. (Kilde: Bergen kommune)

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Hensynssone for gul støysone berører planområdet. (Kilde: Bergen kommune)

Kommunedelplan for Indre Arna
Vedtatt 13.09.2004. Arealplan-ID 9940000.
Ca. 100 meter unna planområdet, er avgrensingen til kommunedelplan for Indre Arna. Hovedmålet for denne
planen er å skape et miljøvennlig og vekstkraftig bydelssentrum. Planen følger opp Bergen kommunes
overordnede strategi for knutepunktsutvikling, med sentrumsområder med høy utnyttelse, nye boligområder i
nær tilknytning til sentrum og trygge gang- og sykkelvegforbindelser.
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Figur 4: Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. Avgrensing for kommunedelplan for Indre Arna i blått.
Planområdet er markert omtrentlig med rødstiplet linje. (Kilde: Bergen kommune)

5.3

REGULERINGSPLANER

Det er flere vedtatte og pågående reguleringsplaner i nærheten av planområdet. De nærmeste er listet opp
under.
Vedtatte reguleringsplaner:
Plan
Tittel
20040000
ARNA. GNR 302 BNR 5. ÅDNAMARKA. BOLIGOMRÅDE A
3030000
ARNA. VOLLAVEGENS FORLENGELSE
17060000
ARNA. GNR 287 BNR 43. 268. OG 563. LAKSLIA
3050000
ARNA. HOVEDVEGER I INDRE ARNA
62630000
ARNA. GNR 287 OG 301, ARNA STASJON, KRYSNINGSSPOR

Datert
15.11.1966
06.05.1975
30.05.2005
24.03.1976
18.06.2014

Pågående reguleringsplaner:
Plan
Tittel
63130000
ARNA. GNR 286, 287 OG 301, INDRE ARNA, OMRÅDEREGULERING
62180000
ARNA. GNR 301 BNR 121 M.FL., EKREVEIEN 27

Meldt oppstart
26.04.2013
07.03.2012

3030000
62630000
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17060000

20040000

63130000

3050000

62180000

Figur 5: Vedtatte planer i grønt, og pågående planer i oransje. (Kilde: Bergen kommune)

Gnr 302 nr. 5, Ådnamarka, boligområde A
Vedtatt 15.11.1966. Arealplan-ID: 20040000.
Dette er den gjeldene reguleringsplanen i planområdet, som viser at området er boligområde. Det er i
hovedsak eneboliger i sør og i øst. I vest og i nord er det i hovedsak. Vest og sørøst for planområdet er det vist
friområder. Dette er en plan uten bestemmelser.

NORDPIL
Figur 6: Gjeldene reguleringsplan, planområdet er vist med rødstiplet linje. (Kilde: Bergen kommune)

Gnr 286, 287 og 301, Indre Arna, områderegulering
Meldt oppstart 26.04.2013. Arealplan-ID: 63130000.
Utarbeidelse av områdereguleringsplan for Indre Arna følger av plankrav i kommuneplanens arealdel. Med
forventet økning i folketall i Bergen kommune og etablering av dobbeltspor gjennom Ulriken i 2018 er Indre
Arna særlig aktuell for økt boligbygging innenfor rimelig gang- og sykkelavstand til stasjonen. Økt folketall vil
også styrke grunnlaget for vekst innen handel og service i Indre Arna. Planarbeidet skal undersøke hvordan det
kan legges til rette for en bymessig utvikling som ivaretar og styrker lokal tilhørighet for dagens og fremtidens
beboere og næringsliv.

Figur 7: Varslet område for områderegulering for Indre Arna. (Kilde: Bergen kommune)
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5.4

EVENTUELLE TEMAPLANER




5.5

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

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som planen forholder seg til er:




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

De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og 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 (§ 11). 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
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.
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6
6.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
LOKALISERING

Planområdet ligger sentralt i Arna bydel, øst for Arna kirke og fv. 277 Indre Arna-vegen. Det er kort avstand til
Arna stasjon og Øyrane torg, særlig til fots og på sykkel da det er flere snarveger i området. Planområdet ligger
i et eksiterende boligområde, som i hovedsak er bebygd med eneboliger og rekkehus. Planområdet omfatter
eiendom gnr. 287, bnr. 942, og del av eiendom gnr. 287, bnr. 327. Planområdet er bebygd med tre eneboliger Side | 14
(Vollavegen 16, 18 og 20) og to uthus. En enebolig (Vollavegen 20) og begge uthusene forutsettes fjernes.
Planforslaget legger til rette for to avkjørsler til Vollavegen, én mindre enn dagens situasjon. En avkjørsel som
gir tilgang til parkeringsareal for leilighetsbygget, og en avkjørsel som gir tilgang til eksisterende boliger.
Planområdet ligger i en vestvendt skråning ned mot Vollavegen. Like øst for planområdet skrår terrenget bratt
opp mot Ådnanipa. Det er omtrent 8 meters høydeforskjell i planområdet.

PLANOMRÅDET

Figur 8: Kartutsnitt viser planområdet omtrentlig markert i et regionalt perspektiv.

Øyrane torg

PLANOMRÅDET

Arna stasjon
og terminal

Figur 9: Kartutsnitt viser planområdet omtrentlig markert i et lokalt perspektiv.

6.2

AVGRENSING

Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 287, bnr. 942, som er eiendommen som bygges ut. I tillegg er en del av
eiendom gnr. 287, bnr. 327 tatt med, for å gi plass til en rampe. Deler av eiendommene gnr. 287, bnr. 346, 419
og 468 er tatt med for å få med veiarealet i Vollavegen. En liten del av gnr. 284, bnr. 656 er inkludert for å
sikre frisiktsone. Planområdet ligger i direkte tilknytning til Vollavegen, i vest. Ellers grenser planområdet til
boligeiendommer i alle retninger, med unntak av et areal i vest og et i sørøst, hvor det er grøntområder
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Figur 10: Planområdets avgrensing.

6.3

TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS

Planområdet ligger i direkte tilknytning til Vollavegen, som er en kommunal vei med ensidig fortau på vestsiden
av veien. Vollavegen er inkludert i planen langs planområdet, og fortsetter nord og sør for planen. Ellers
grenser planområdet til boligeiendommer i alle retninger, med unntak av et areal i vest, hvor det er
grøntområder. Et lite stykke unna i sørøstre retning er et annet grøntområder. Eksisterende bebyggelse er i
hovedsak eneboliger og rekkehus.

Figur 11: Flyfoto over området, med planområdet omtrentlig markert. Sett mot vest. (Kilde: 1881.no)

6.4

TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK

Planområdet ligger på vestsiden av den nord-sørgående Arnadalen som er avgrenset av i øst og vest. Fra
planområdet danner Ådnanipa, på over 400 meter over havet, en høy og markert fjellsiluett mot øst. I vest er
det flere åskammer som danner horisontlinjene. Fjellene og åskammene skaper et middels smalt dalføre, med
stedvis mer eller mindre åpne områder. I bunnen av dalen renner Storelva, som munner ut ved Øyrane torg og
Arnavågen ca. 2 km nord for planområdet.
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Figur 12: Indre Arna ca. 1935, sett mot sør. Skråfoto fra UiB. (Kilde: Utdrag fra forslag til planprogram for områdeplan for
Indre Arna, Bergen kommune)

Boligbebyggelsen i Arnadalen er konsentrert på østsiden av dalføret, mens det er mer spredt i bunnen og mot
vest der man hovedsakelig finner europavegen, industri og lagervirksomhet. Planområdet er lokalisert på den
tettbebygde østsiden av dalføret.
Planområdet er relativt kupert, og skråner ned mot Vollavegen, og videre ned mot Arnadalen på vestsiden av
Vollavegen. Like øst for planområdet skrår terrenget bratt opp mot Ådnanipa, som er et fjell på 456 meter over
havet i Arna
Tomten ligger i et eksisterende boligområde. Planområdet er dekket av forskjellige hagebusker, gress og
småtrær. Tomten har en steil (ca. 90°), ca. 2,5 meter høy bergskrent som har en begrenset utstrekning i
bakkant av planområdet og noen lavere bergblotninger i fremkant av bergskrenten. Bergskrenten grenser til
nabotomten. Terrenget heller svakt mot vest. Løsmassene i området består av et tynt jordlag på fast berg.

Figur 13: Bilde tatt fra Vollavegen og mot øst. Vollavegen 18 i bakkant. Betong- og steinmurkonstruksjoner (markert med
sorte piler) dekker store deler av området. Her ser man også en del av bergskrenten (markert med rød). (Bildet er hentet
fra skredvurderingen som er vedlagt planbeskrivelsen).

6.5

SOLFORHOLD

Planområdet ligger vestvendt, og har meget gode solforhold.
6.6

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Det er ikke registrert rødlistearter, eller andre viktige naturtyper, i nær tilknytning til planområdet.
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6.7

GRØNNE INTERESSER

Planområdet ligger med gangavstand til flere flotte turveger og store friluftsområder i øst. Vest for
planområdet ligger Storelva, som er det eneste lakseførende vassdraget i Bergen kommune. Storelva renner ut i
Arnavågen, der det er bademuligheter, småbåthavn og gjestekai.
Sør for planområdet finner man kunstgressbane ved Ådnamarka skole. Nord for planområdet ligger Arna
idrettspark på Seimsmyrane. Det er også mindre nærmiljøanlegg ved boligområdene i Stølsvegen, Hølbekken og
Stuajordet.
Temakart «Grøntfaglige interesser», er vedlagt gjeldende kommuneplan. Dette kartet viser grønne korridorer –
eksisterende og vurdert behov. En av korridorene går forbi planområdet, og gir en kobling til turområder i øst
(Reppardalen turveg). Korridoren går østover mellom Vollavegen 24 og 26, og opp til Arhaugen. Derifra mangler
det en del for å koble seg til Stølsveien. Dette gir en omvei på ca. 550 meter. Mot vest gir den grønne
korridoren en kobling mot sentrum, og mot en grønn akse som går nord-sør.
Korteste vei fra planområdet til Reppardalen turveg, er ved å gå nordover Vollavegen, østover mellom
Vollavegen 8 og 10, og sørover på Stølsvegen. Til fots er dette ca. 550 meter.
6.8

KULTURMINNE

Det er utarbeidet en egen kulturminnedokumentasjon, som ligger vedlagt planbeskrivelsen. Rapporten tar
særlig for seg våningshuset fra 1886 (Vollavegen 16) og kulturmiljøet det representerer.

6.9

VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Indre Arna er visuelt og funksjonelt preget av store samferdselsanlegg med Bergensbanen og Arna stasjon, og
E16 / FV580 med viadukt over til Arnanipatunellen. Lokaltrafikken er betjent med FV277 Indre Arna-vegen /
Garnesvegen på østsiden av dalen, og med FV 276 Ådnavegen på tvers mellom Arna stasjon og Øyrane torg.
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Figur 14: Vegstatus. (Kilde: Utdrag fra forslag til planprogram for områdeplan for Indre Arna, Bergen kommune.)

Vollavegen, er en kommunal veg med ca. 6 meters kjøreveg og ensidig fortau på ca. 2 meter. Vegen går
gjennom et boligområde, med fartssone 30 km/t. Ved Vollavegen 17, går veien over i gang- og sykkelvei, og det
er etablert snuplass i enden av kjøreveien. Vollavegen betjener i dag ca. 100 boliger før den går over i gang- og
sykkelveien. Mellom planområdet og gang- og sykkelveien betjener Vollavegen ca. 40 boliger. Dersom man
legger håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen til grunn, kan man regne seg frem til dagens
årsdøgntrafikk (ÅDT), som er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på et punkt. Ved å regne med 100
boliger finner man ÅDT i starten av Vollavegen, og ved å regne med 40 boliger får man ÅDT forbi planområdet.
ÅDT i starten av vegen er 350 kjøretøy, og ÅDT forbi planområdet er 140 kjøretøy.
Normal
Minimum
Maksimum

- 3,5 bilturer per bolig x 100 boliger / 40 boliger = 350 / 140 bilturer per døgn
- 2,5 bilturer per bolig x 100 boliger / 40 boliger = 250 / 100 bilturer per døgn
- 5 bilturer per bolig x 100 boliger / 40 boliger = 500 / 200 bilturer per døgn

Gange
Fra planområdet er det ca. 600 meter å gå til Arna stasjon. Til lokalsenteret, Øyrane torg, er det ca. 700 meter
å gå. Det er en snarvei like ved planområdet, som gjør at det er kortere vei å ta seg fram til fots, enn med bil
og sykkel. Denne snarveien er med trapper.

Sykkel
Fra planområdet er det ca. 1,2 kilometer å sykle til Arna stasjon. Til lokalsenteret, Øyrane torg, er det ca. 1,3
kilometer å sykle. Denne ruten går delvis via kjørevei, og delvis via snarvei.
Kollektiv
Arna stasjon og terminal ligger ca. 550-600 meter unna planområdet.
Det går ca. 36 bussavganger daglig i fv. 277 Indre Arna-vegen, henholdsvis til Nesttun og Arna Terminal. Øvrige
bussruter går fra Arna terminal.
Fra Arna stasjon går det tog til Bergen sentrum, til vanlig med en halvtimes frekvens. Fra Arna Stasjon har det
de siste årene gått 91 lokaltog i døgnet mellom Arna Stasjon og Bergen Sentrum. Dette utgjør ca. 45 avganger
hver vei. Når den nye Jernbanetunnelen mellom Arna og Bergen åpner, vil det gå tog hvert 15. minutt med
avgang fra Arna til Bergen og motsatt. Toget tar ca. 8 minutter fra Arna til Bergen sentrum, og skal ned i 6
minutter når ny tunnel står ferdig.
Bil
Fra planområdet er det ca. 2,5 kilometer å kjøre til Arna stasjon. Til lokalsenteret, Øyrane torg, er det ca. 2,6
kilometer å kjøre.

B
B

B

B

B

Planområde

B
B

Figur 15: Oversikt over snarveier for gående og syklende til kollektivknutepunkt (stiplet linje), og kollektivholdeplasser (blå
firkanter).
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6.10

TRAFIKKSIKKERHET

Det er ingen registrerte ulykker i Vollavegen. I krysset Gotevollen – fv. 277 Indre Arna-vegen er det registrert 3
ulykker. I en ulykke (1 lettere skadet, 2005) gikk en fotgjenger langs, eller oppholdt seg i, kjørebanen. I de to
andre ulykkene var det sammenstøt mellom bil og MC (2 lettere skadet i begge ulykkene, 2008 og 2011).
Det er ingen registrerte ulykker med fotgjengere langs trasé til barneskole eller Arna stasjon og terminal
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Figur 16: Registrerte ulykker (Kilde: Vegkart, Statens vegvesen)

Skoleveien fra planområdet til Ådnamarka barneskole er Vollavegen – Gotevollen – Eikhaugen (ca. 1 kilometer).
Det er krysningspunkt (oppmerket gangfelt) i Gotevollen, ved krysset Gotevollen – fv. 277 Indre Arna-vegen,
som sikrer en sammenhengende trasé for myke trafikanter mellom planområdet og Eikhaugen. Videre i
Eikhaugen, som er det kun delvis fortau (ca. 100 meter). Resten av strekningen mot barneskolen (ca. 400
meter) er uten fortau. Strekningen har flere fartsdempende tiltak, som fartshumper, parkering forbudt på de
smaleste strekkene, og fareskilt skoleveg.
I trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017, skal det vurderes om Eikhaugen skal bli skiltet med
gjennomkjøring forbudt og envegskjørt i skoletiden. Det er også flere andre tiltak i trafikksikkerhetsplanen som
skal vurderes for å høyne trafikksikkerheten på skoleveien til Ådnamarka skole.
Det er krysningspunkt (oppmerket gangfelt) i fv. 277 Indre Arna-vegen, der hvor gangveitraseen går mellom
planområdet og Arna stasjon og terminal.
6.11

STØY

Planområdet ligger innenfor støysone 50-55
dB (grønt område). I kommuneplanen
berører gul støysone planområdet i øst og
vest. Støy kommer fra fv. 277 Indre Arnavegen. Grunnen til at den strekker seg opp
til planområdet her, er nok det åpne
friområdet som ligger mellom Vollavegen
og fylkesveien.
Det er utarbeidet en egen støyrapport som
ligger vedlagt planbeskrivelsen. Den
konkluderer med at beregnet støynivå er
mindre en 55 dB på sør- og vestsiden av
bygningen på alle etasjer, og bygget og
utearealet tilfredsstiller derfor kravene
ihht. T-1442.

Figur 17: Gjennomsnittlig døgnlig vegstøy (miljøstatus.no)

6.12

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING

Tog
Planområdet ligger ca. 550-600 meter fra Arna stasjon i gangavstand. Fra Arna stasjon er raskeste
kollektivtilbud mot Bergen sentrum å ta tog, som tar ca. 8 minutter. Tog går til vanlig med en halvtimes
frekvens. Fra Arna Stasjon har det de siste årene gått 91 lokaltog i døgnet mellom Arna Stasjon og Bergen
Sentrum. Dette utgjør ca. 45 avganger hver vei. Når den nye Jernbanetunnelen mellom Arna og Bergen åpner,
vil det gå tog hvert 15. minutt med avgang fra Arna til Bergen og motsatt. Toget tar ca. 8 minutter fra Arna til
Bergen sentrum, og skal ned i 6 minutter når ny tunnel står ferdig.
Buss
Fra Arna terminal går det flere bussruter. Dette er nr. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 200, 201, 925, 930, 950, og Norway Bussekspress.
Nr. 90 går i fv. 277 Indre Arna-vegen. Denne ruten går mellom Arna terminal og Nesttun terminal. Bussturen tar
ca. 30 minutter, og går jevnlig hele dagen. Denne ruten er koordinert med tog til og fra Bergen.
Nr. 91 går mellom Arna og Åsane Terminal. På hverdager har nr. 91 fire avganger i timen mellom 05:48 og
07:48, to ganger i timen mellom 08:18 og 09:48, 13:18 og 16:48 og 19:21 og 00:21, samt en gang i timen
mellom 10:48 og 12:18. På lørdager har nr. 91 en avgang i timen, og på søndager har den en avgang annenhver
time.
Nr. 92, 95 og 200 går mellom Arna og Takvam.
Nr. 93 går mellom Arna og Lone, sør i Arna bydel. Nr. 93 går ca. fem ganger om dagen, mellom kl. 08:05 og
15:48.
Nr. 94 har én avgang om morgenene i hverdagene, som går til Haukeland.
Nr. 201 går mellom Arna og Bruvik, ca. 10 ganger daglig i hverdagene og 1-2 ganger daglig i helgene. Denne
ruten koordinerer med tog til og fra Bergen.
I tillegg er det flere langdistansebusser, som går innom Arna terminal. Disse går bla.a. til Dale, Voss,
Norheimsund og Sogndal.

Figur 18: Linjekart over Arna terminal. (Kilde: Skyss)
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Figur 19: Kart over Arna terminal. (Kilde: Skyss)

6.13

VANN OG AVLØP

Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett
i området er normalt maks 110 moh. Avløpet i området føres til Garnes kommunale avløpsanlegg. Vann- og
avløpsrør ligger i Vollavegen og har diameter henholdsvis 150 mm og 300 mm. Kun med brannventil ligger i
Vollavegen. Det er ikke etablert kommunal ledning for overvann.
Det er utarbeidet VA-rammeplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Denne ligger som vedlegg i
innlevert planmateriale.
6.14

ENERGI

Innenfor planområdet er det et forsyningsanlegg som omfatter høy- og lavspenningskabler. Stolper med kabler
går delvis langs østsiden av Vollavegen ved planområdet. Nord for avkjørselen til Vollavegen 14, går kablene
nordøstover i bakkant av planområdet.
Eksisterende bygg forsynes i hovedsak av en nettstasjonen 546A Vollatun, som i utgangspunktet er
overbelastet. Denne nettstasjonen ligger ca. 100 meter nord for planområdet. Det er mulig å sette inn en
større transformator slik at den kan levere ca. 100 kW til nye bygg. Dersom det er behov for mer enn 100 kW,
kan det bli behov for en ny nettstasjon innenfor planområdet.
En nettstasjon til kreve et areal på ca. 3 x 2,5 x 2,8 meter (l x b x h). I tillegg må det være minst 1 meter
tilkomst rundt hele arealet. Arealet må ligge minst 5 meter fra brennbare bygningsdeler og utenfor siktlinjer,
det må ha tilkomst for lastebil med kran. Det er også hensiktsmessig å ta hensyn til magnetfelteksponering.
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

6.15

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD
Barnehage
Nærmeste barnehage er Arna kyrkjelyds barnehage
(privat) og Indre Arna barnehage (kommunal). Sakkeus
åpen barnehage er også like i nærheten.
Innenfor en avstand på ca. fem kilometer fra
planområdet, er det totalt åtte private og fire kommunale
barnehager. Det er totalt to åpne barnehager.
Skole
Nærmeste barneskole er Ådnamarka barneskole, som
ligger ca. 1 kilometer fra planområdet.
Nærmeste ungdomsskole er Garnes ungdomsskole.
Nærmeste videregående skole er Arna videregående skole.
Både Garnes ungdomsskole og Arna vidaregående skole
ligger ca. 3 kilometer fra planområdet.
Alders- og sykehjem
Det er to alders- og sykehjem, og to eldresenter i
nærområdet. Disse ligger innenfor en avstand på ca. 1
kilometer fra planområdet.
Handel
Øyrane torg er et kjøpesenter som ligger sentralt til i
Indre Arna, like ved Arna stasjon. Her har man et variert
handelstilbud med 40 butikker, bank, apotek og
vinmonopol.

Figur 20: Oversikt over offentlig tilbud i nærheten av
planområdet. (Kilde: Bergen kommune)
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6.16

RISIKO

Vind
Ekstreme vindforhold i Bergen kommune er kartlagt i en rapport fra Norwegian Meterological Institute, datert
23.05.2006. Arnadalen og planområdet ligger ifølge rapporten i et område som er utsatt for opptil 40 m/s
ekstremvind. Lokalterrenget tilsier en lavere hastighet en del steder, men mulighet for kast fra de bratte
fjellene gjør at det ikke anbefales lavere verdier enn 40 m/s. Dette gjelder også steder i dalføret mellom
Nesttun og Arna.

Figur 21: Utdrag fra rapporten "Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune", utarbeidet av Norwegian
Meterological Institute, datert 23.05.2006.
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Vindrosen nedenfor er utarbeidet på bakgrunn av vindmålinger fra Florida målestasjon. Vindrosen viser
vindhastighet og dominerende vindretninger. Den dominerende vindretningen er fra sørøst. Dette gjelder
særlig i vinterhalvåret. I sommerhalvåret er i tillegg til vind fra sørøst også vind fra nordvest. Lokale
topografiske forhold er også en viktig faktor.
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Juli, august og september

Oktober, november og desember

Figur 22: Vindroser fra Florida målestasjon (kilde: eklima.no)

Ras/skred
Terrenget i planområdet er relativt kupert, og ligger i en vestvendt skråning ned mot Vollavegen. Like øst for
planområdet skrår terrenget bratt opp mot Ådnanipa. Planområdet ligger i utløpsområde, for snøskred og
steinsprang. Utløsningsområdet er øst for planområdet, i fjellsiden opp mot Ådnanipa.
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Figur 23: Snøskred og steinsprang – aktsomhetsområder. Mørk skravur er utløsningsområder, og lys skravur er
utløpsområder.

6.17

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER

Ingen kjente.

7

UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt i planarbeidet.
Konsekvensutredningen skal benyttes som verktøy når det skal avgjøres om, og etter hvilke krav, planer eller
tiltak kan gjennomføres. Det er opp til forslagstiller selv å vurdere om planforslaget kommer inn under § 3 i
forskriftens virkeområde. Dersom reguleringsplanen blir vurdert til å ikke konsekvensutredes, skal dette vises i
planbeskrivelsen.
I forskrift om konsekvensutredning § 3 heter det;
Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av
kriteriene i § 4:
a) reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II,
b) reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II,
c) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de angitt i § 2 d,
d) detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering,
e) søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg II.
Reguleringsplanen legger ikke til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II, den legger
heller ikke til rette for tiltak nevnt i vedlegg II. Reguleringen innebærer ikke endringer i kommuneplanen eller
områderegulering, og er altså i tråd med gjeldende kommuneplan og fyller ingen av kriteriene (a) til og med
e)) i § 3. Reguleringsplanen skal dermed ikke behandles etter forskriften. Det er ikke relevant å vurdere planen
opp mot § 4 når den ikke rammes av kriteriene i § 3.
Planområdet ligger i Vollavegen i et allerede utbygd område, og utvikling innenfor planområdet vil ikke true
sårbare dyre- eller plantearter. Utbygging i dette området vil heller ikke føre til vesentlige endringer i
samfunnet.

8
8.1

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
INNLEDNING

Planområdet ligger i Vollavegen, sentralt i Arna bydel, øst for Arna kirke og fv. 277 Indre Arna-vegen. Det er
kort avstand til Arna stasjon og Øyrane torg, særlig til fots og på sykkel da det er flere snarveger i området.
Planområdet ligger i et eksiterende boligområde, som i hovedsak er bebygd med eneboliger og rekkehus.
Planområdet omfatter i hovedsak del av eiendom gnr. 287, bnr. 942, og er bebygd med en enebolig og to
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garasjer. Planområdet ligger i en vestvendt skråning ned mot Vollavegen, med omtrent 8 meters høydeforskjell
i planområdet. Like øst for planområdet skrår terrenget bratt opp mot Ådnanipa (også kalt Arnanipa), som er et
456 meter høyt fjell i Arna.
Planen legger til rette for at det kan etableres 10 nye boenheter, med 10 tilhørende parkeringsplasser.
Uttrykksmessig er boligene delt opp i tre enheter, nordlig og sørlig del på 3 etasjer og midtre del på 4 etasjer.
Det er parkering i de nederste etasjene, med unntak av i en av enhetene, hvor det er en leilighet. Leilighetene
er på ca. 50 m² og 100 m². Det er to felles uteoppholdsplasser, ett i sør på ca. 156 m² og ett i nordøst, mellom
Vollavegen 16 og 18, på ca. 320 m². Det etableres én avkjørsel i Vollavegen, som gir tilgang til parkering. I
tillegg vil en eksisterende avkjørsel gi tilgang til de eksisterende boligene Vollavegen 14 og Vollavegen 18.
Planen vil planen legge til rette for en fortetting og høyere utnyttelse, enn hva som er i dag.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Monster Holding as. Enehaug arkitekter as har vært
samarbeidende arkitekter.

Figur 24: Plankart.

8.2

REGULERINGSFORMÅL

Formål
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Uteoppholdsareal
Total bebyggelse og anlegg
Samferdsel og teknisk infrastruktur
Veg
Kjøreveg
Fortau
Annen veggrunn - grøntareal

Totalt areal
BFS1
BFS2
BFS3
BBB
BUT

0,412
0,597
0,007
1,350
0,319
2,685

daa
daa
daa
daa
daa
daa

f_SV1
SV2
SV3
o_SKV
o_SF
f_SVG1
f_SVG2
f_SVG3
o_SVG4
o_SVG5

0,166
0,032
0,020
0,803
0,262
0,015
0,035
0,029
0,011
0,076
1,448
4,133

daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa
daa

Total samferdsel og teknisk infrastruktur
Totalt
I tillegg er sikringssone for frisikt (H140) regulert inn i to kryss.
8.3

BYGGEFORMÅL

Byggeformål
Reguleringsformål
Areal eiendom
BRA, inkl. parkering
Antall etasjer
Antall enheter
Total BRA-%
innenfor delfeltene

Blokkbebyggelse (BBB)
1 350 m2
1 040,9 m2
3 og 4
10
77 % = 80 %

Frittliggende
småhusbebyggelse (BFS1)
412 m2
197 m2
2
1
48 %

Frittliggende
småhusbebyggelse (BFS2)
597 m2
235 m2
2
1
39 %

Reell BRA-% for BBB:
1040,9 m²x100/1701 m²
=61,2 % = 62 %
Beregningsgrunnlag
BBB
1 349,8 m²
BUT
319,1 m²
SV2
32,1 m²
Total
1701,0 m²

Utregning % BRA
Beregningsgrunnlag
BFS1
412,0 m²
BFS2
596,9 m²
BBB
1 349,8 m²
BUT
319,1 m²
f_SV1
165,9 m²
SV2
32,1 m²
f_SVG1
14,8 m²
f_SVG2
34,6 m²
f_SVG3
29,0 m²
Total
2954,2 m²

BRA, frittliggende småhusbebyggelse
Antall
BRA bolig inkl.
boenheter parkering, m²
Ny bebyggelse (BBB) 10
1040,9
Vollavegen 16 (BFS1) 1
197
Vollavegen 18 (BFS2) 1
235
Total
12
1472,9

Areal eiendom,
m²
1350
412
597
2359

%-BRA
77 %
48 %
39 %
*

* %-BRA = BRA bolig m² x 100 = 1492,9 m² x 100 = 49,85 = 50 %
Areal m²
2954,2 m²
Samlet %-BRA = 50 % for hele planområdet.
I kommuneplanen maksimal utnyttingsgrad satt til %-BRA = 60 %.
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8.4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Det er én enebolig som skal rives (Vollavegen 20), og to uthus. Eneboligen og det ene uthuset, som ligger kloss i
Vollavegen, ligger innenfor BBB. Det andre uthuset som skal rives, ligger oppå høyden rett nord for Vollavegen
18. Dette uthuset ligger delvis innenfor BFS2, BUT og f_SV1.
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
BFS1 og BFS2 er eksiterende eneboliger.
BFS1 har byggehøyde k+61,0 m, noe som legger til rette for eksisterende bolig som har høyeste punkt på k+60,3 Side | 29
meter. Dagens bolig har to etasjer i tillegg til en høy kjeller, og er ca. 9 meter høyt.
BFS2 har byggehøyde k+67,0 meter, noe som legger til rette for eksisterende bolig som har høyeste punkt på
k+66,6 meter. Dagens bolig har to etasjer i tillegg til en høy kjeller, og er ca. 8 meter høyt.
Byggegrensene er satt 4 meter fra vei og fra andre formål, med unntak av det eksisterende bebyggelse ligger
nærmere enn dette. Her følger byggegrensen eksisterende bebyggelse.
BFS3 er eksisterende område med frittliggende småhusbebyggelse og er tatt med i planområdet grunnet
frisiktsone for kryss mellom o_SKV2 og f_SKV1.
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Planen legger til rette for 10 boligenheter i en boligblokk, på området BBB. Ved behov kan det etableres en
nettstasjon innenfor arealet. Det er sikret at det er plass til den helt sørvest i arealet avsatt som BBB.
BBB har byggehøyde k+60,0 m i nordre og søndre del og byggehøyde k+63,0 m i midtre del. I henhold til
bestemmelsene er byggehøyden maksimalt 12 meter, noe som gir en planeringshøyde på laveste punkt
k+51,0 m.
Byggegrensene er satt 4 meter fra vei og fra andre formål, i vest, sør og sørøst. I nord og nordøst, og mot SV2,
er byggegrensen lagt nærmere enn 4 meter, for å gi mulighet for å etablere bygget som det er planlagt for.
8.5

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL

I gjeldende kommuneplan (KPA) for Bergen er det satt krav til både størrelse og kvalitet på privat og felles
uteoppholdsareal/lekeplass. For boenheter i bygg med fire eller flere boenheter er det krav om minimum 7 m 2
privat uteoppholdsareal og 30 m2 fellesareal per boenhet. For eneboliger er det krav om minimum 150 m2 privat
uteoppholdsareal. Av kvalitetskravene kan det nevnes at alle boenheter skal ha tilgang til fellesområder
maksimum 50 m fra byggets hovedatkomst, og at arealene skal ingen steder være brattere enn 1:3. Ved
etablering av 8-39 nye boenheter skal det avsettes arealer på minst 100 m2 for småbarnslekeplass.

Figur 25: Illustrasjonsplan.

Felles uteoppholdsareal
De 10 nye boligene i planforslaget utløser krav om 10 x 30 m2; 300 m2 fellesareal innenfor planområdet. Det er
totalt satt av 476 m2, altså 176 m2 mer enn hva kommuneplanen anbefaler.
Dette er løst på to arealer, som ligger på to ulike terrengnivåer. Uteoppholdsarealene har gode solforhold.
1) ca. 156 m2 i 2.etasje (ca. kote +53,66)
2) ca. 320 m2 i hjørnet mot nordøst (ca. kote +57,00)
Før offentlig ettersyn var det avsatt et mindre areal til felles uteoppholdsareal i nord (BUT), som grenset til
gjesteparkeringen for BBB. Ettersom gjesteparkering for BBB er flyttet, og nå ligger innenfor BBB, har en kunne
øke uteoppholdsarealet i nord. BUT fremstår etter offentlig ettersyn som forbedret, da det er et større
sammenhengende areal, solfylte areal er frigjort, samt at det ikke lengre grenser til gjesteparkeringsplass.
Det er sikret i rekkefølgebestemmelsene at minst 100 m2 av det felles uteoppholdsarealet skal legges til rette
for småbarnslekeplass, tilrettelagt med utstyr og aktiviteter for aldersgruppen 1 -7 år. Småbarnslekeplassen/-e
kan opparbeides innenfor BBB og/eller BUT. Både arealet i sør innenfor BBB og BUT er egnet som
småbarneslekeplass. Areal i sør innenfor BBB ligger kun delvis på dekke og har gode solforhold (ingen skygge
ved vårjevndøgn kl. 15). Arealet ligger i tilknytning til leilighetsbyggets 2.etasje, og det er gode koblinger fra
arealet til Vollavegen og til leilighetene via ramper og svalganger. Denne plasseringen gjør samtidig at arealet
ligger skjermet til, at foreldre kan ha god kontroll med småbarn og at en har god oversikt over nærområdet.
Arealet i nord (BUT) ligger høyere i terrenget, omkranset av bebyggelse og med god avstand til Vollavegen.
Arealet er alltid delvis med sol, og ved vårjevndøgn kl.15 er det stort sett bare rampe- og
trappekonstruksjonen som har skygge, mens størsteparten av arealet har sol. Jamfør avsnittet over, er arealet
godt egnet til lek og uteopphold etter endringene som er gjort etter offentlig ettersyn.
I tillegg er det et tilgjengelig areal på gateplan, som er tilgjengelig med et fortau mot gaten. Dette er ikke
regnet inn i minimumskravet til uteoppholdsareal.

Figur 26: 1.etasje/gateplan. (Enehaug arkitekter as)
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Arealet i 2.etasje er koblet til gateplan i Vollavegen med en rampe. Det er også en rampe som går fra dette
arealet, bak blokken hvor du kan nå fem av leilighetene planfritt, og videre nord. I nord kan du videre nå
gateplan i Vollavegen med rampe, og uteoppholdsareal i nord med trapp.
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Figur 27: 2.etasje. (Enehaug arkitekter as)

Figur 28: 3.etasje (Enehaug arkitekter as)

Arealet i nordøstre hjørne kobles til 4.etasje med en rampe. Det er også en trapp ned til 2.etaje og rampe
videre derfra til 1.etasje/gateplan. Et alternativ er å bruke veien f_SV1 som fører opp til Vollavegen nr. 18.

Figur 29: 4.etasje. (Enehaug arkitekter as)
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Figur 30: Snitt gjennom nordlig blokk. (Enehaug arkitekter as)

Figur 30: Snitt gjennom midtre blokk. (Enehaug arkitekter as)

Figur 31: Snitt gjennom sørlig blokk. (Enehaug arkitekter as)
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Figur 32: Snitt gjennom uteoppholdsarealet i nord. (Enehaug arkitekter as)

Privat uteoppholdsareal
Privat uteoppholdsareal for boenhetene er sikret på balkonger, og i hage. 8 leiligheter har balkonger på 7,3
m², og 2 leiligheter har balkonger på 9,2 m². En av leilighetene har privat hage med inntil 45 m².
De eksisterende eneboligene i planområdet har minimum 150 m2 privat uteoppholdsareal.
8.6

PARKERING/GARASJE(R)

I følge gjeldende parkeringsnorm for Bergen kommune har boliger innenfor parkeringssone P4 krav om 1,4
parkeringsplasser per 100 m2 BRA og minst én parkeringsplass per enhet. Pga. av nærhet i sentrum og Arna
stasjon har en valgt å legge seg på 1,2 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. I tillegg til parkeringsplasser for biler
gir gjeldende parkeringsnormer for Bergen kommune krav om 2 parkeringsplasser for sykler per 100 m 2 BRA.
All parkering for BBB er samlet til én avkjørsel fra Vollavegen (SV2). Det er lagt opp til felles parkering i store
deler av byggets 1. etasje. Her er det 10 parkeringsplasser for beboere. Dette er i tråd med kommuneplanen.
Sykkelparkering er i felles sykkelbod, i egne boder og utendørs ved hovedinngang.
For eksisterende eneboliger, Vollavegen 16 og 18, er parkering på egen eiendom. Disse boligene, samt
Vollavegen 14, har tilkomst fra f_SV1.
Før offentlig ettersyn, var parkering for BBB delt opp til 2 lokasjoner. Parkering for beboerne var anlagt som
beskrevet over, mens parkering for gjester (3 plasser) var lokalisert nord i planområdet med tilkomst fra f_SV1.
Etter offentlig ettersyn er gjesteparkeringsplassene flyttet ned til SV2, slik at de ligger samlet med
beboerparkeringsplassene for BBB.
Utregning:
BRA-utregning
Samlet areal leiligheter
Samlet åpent overdekket areal
Mellombygg (alle etasjer)
(Øvrig) bodareal i 1.etasje, inkl. sykkelbod
Sum
Fratrekk for åpninger for heis/trapp i alle 4 etasjer) 8,1 m² x 4
Endelig sum BRA

Areal
691,6 m2
31,3 m2
73,4 m2
63,7 m2
860,0 m2
- 32,4 m2
827,6 m2

Parkeringskrav
BBB (Nybygg)

BRA
827,6 m²

BFS1 (Vollavegen 16)

145 m²

BFS2 (Vollavegen 18)

162 m²

Type
Bil
Sykkel
Bil
Sykkel
Bil
Sykkel

Regnestykke
(BRA/100) x 1,2
(BRA/100) x 2
(BRA/100) x 1,2
(BRA/100) x 2
(BRA/100) x 1,2
(BRA/100) x 2

Antall plasser
10
17
2
3
2
4

8.7

TRAFIKKAREAL

Planforslaget inneholder 10 nye boliger, og vil generere en noe økt trafikkmengde i Vollavegen. I utregningen
under er håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen, lagt til grunn for beregning av fremtidig
trafikkmengde. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på et punkt. Ved å regne
med 100 boliger i dagens situasjon og 110 boliger i fremtidig situasjon, finner man ÅDT i starten av Vollavegen.
Ved å regne med 40 boliger i dagens situasjon og 50 boliger i fremtidig situasjon, får man ÅDT ved
planområdet. Hvis man ser på en normal trafikksituasjon, hvor hver bolig genererer 3,5 bilturer per døgn, vil
ÅDT øke med 35 turer i området. I starten av Vollavegen vil ÅDT øke fra 350 til 385 kjøretøy, og forbi
planområdet vil ÅDT øke fra 140 til 180 kjøretøy.
Turer
per bolig
Normal
Minimum
Maksimum

3,5
2,5
5

ÅDT start av
Vollavegen
-dagens
350
250
500

ÅDT start av
Vollavegen
-fremtidig
385
275
550

ÅDT ved
planområdet
-dagens
140
100
200

ÅDT ved
planområdet
-fremtidig
180
125
250

Differanse –
økning i ÅDT
40
25
50

Det er en generell lav ÅDT i Vollavegen i dag, og en økning av ÅDT på ca. 40 kjøretøy i døgnet er en relativt
liten økning. Det er ca. 300 meter fra starten av Vollavegen til planområdet. Vollavegen fortsetter etter dette
ca. 200 meter før den stanser og går over i gang- og sykkelvei.
Det er i høringsperioden kommet frem informasjon om at bommen som står ved Vollavegen 6 og markerer
overgangen til gang- og sykkelvegen, ofte står åpen. Dette fører til at trafikken i Vollavegen er noe høyere enn
beregnet i tabellen over. Bergen kommune gjennomførte en radarmåling i Vollavegen i 2009 som viser en ÅDT
på 459 kjøretøy. Bergen kommune har formidlet at de ikke kan stenge bommen for gjennomkjøring, fordi den
må ha en åpne/lukkefunksjon som den har i dag grunnet tilgang for politi, brannvesen og ambulanse.
Det legges til grunn at Vollavegen er planlagt med dimensjoneringsklasser Sa1. Denne dimensjoneringsklassen
er for samleveier med liten trafikkbelastning (under 1500 ÅDT) og lav fartsgrense (maks 50 km/t). Samleveger
er forbindelsesveger mellom for eksempel boligområder eller bydeler, og bindeledd mellom atkomstveger og
øvrige hovedveger. Disse vegene har en oppsamlings- og fordelingsfunksjon. Vollavegen knytter fv. 277 Indre
Arna-vegen til boligområdet, og har en sideveg som gir adkomst til ca. 40 boliger i begynnelsen av veien. I
denne dimensjoneringsklassen er det sagt at for gående kan kjørebanen eller fortau være tilbudet. For
syklende er kjørebanen tilbudet. I områder med arealknapphet kan en anlegge ensidig fortau.

Figur 33: Eksempel på tverrprofil for Sa1. (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N100)

Vollavegen er i dag i henhold til standard, med unntak av at fortauet er en halv meter for smalt. Vollavegen
ligger i et utbygd boligområde, og det er derfor vanskelig å endre på veibredden, uten å gjøre inngrep i private
boligarealer. To meter fortau er noe smalt, men det sikrer at to gående kan møtes. Det er i tillegg vurdert at
veien er så pass oversiktlig og det er snakk om en så kort strekning, at trafikkøkningen er akseptabel uten
utvidelse av fortau.
Ny privat vei (f_SV1) beholdes med dagens stigning i starten av veien (de første 10 meterne), ettersom den gir
tilkomst til Vollavegen 14 (gnr. 287, bnr. 303). Vollavegen 14 har bratt tilkomst i dag og det er ikke mulig å
endre stigningen på denne strekningen ettersom Vollavegen 14 må ha tilkomst som i dag. Etter tilkomst til
Vollavegen 14 anlegges veien videre med en stigning på 1:8, til den når BFS2.
Adkomst for det nye leilighetsbygget, SV2, anlegges med radius 4 og 5 meters bredde. Denne adkomsten fører
til parkeringsareal for de nye leilighetene. Det er mulig å snu på eget areal.
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For barneskoleelever som skal til Ådnamarka skole er den raskeste skoleveien å følge Vollavegen sørover, gå
videre i Gotevollen og ta av i Eikhaugen. Dette er en strekning på ca. 1 kilometer. I Vollavegen og Gotevollen
er det fortau. I Eikhaugen er det fortau på ca. 100 meter. Resten av strekningen mot barneskolen, på ca. 400
meter, er uten fortau. Strekningen har flere fartsdempende tiltak, som fartshumper, parkering forbudt på de
smaleste strekkene, og fareskilt skoleveg.
I trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017, skal det vurderes om Eikhaugen skal bli skiltet med
gjennomkjøring forbudt og envegskjørt i skoletiden. Det er også flere andre tiltak i trafikksikkerhetsplanen som Side | 35
skal vurderes for å høyne trafikksikkerheten på skoleveien til Ådnamarka skole.
Det er avklart med trafikketaten at en byggegrense på 4 meter mot veikant til Vollavegen er tilfredsstillende,
samt at en trafo og en trapp kan plasseres nærmere enn 4 meter (som vist i illustrasjonsplanen), så lenge
tiltakene ikke hindrer frisikt for egne avkjørsler og kryss.
Etter offentlig ettersyn er det avklart at planarbeidet tar med seg en oppgradering av den eksisterende
snarveien for gående ved Vollavegen 23 A, som kobler Vollavegen og Indre Arna-vegen, slik at også syklende og
gående med barnevogn skal kunne bruke denne. Oppgradering av denne snarveien er tatt inn i bestemmelsene
som et rekkefølgekrav.
8.8

STØYTILTAK

Det er utført en støyanalyse som konkluderer med at støynivået er mindre en 55 dB sør og vest av bygningen på
alle etasjer, og at bygget og utearealet derfor tilfredsstiller kravene iht. T-1442. Rapporten ligger vedlagt.
8.9

AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON

Det er et eksisterende returpunkt for farlig avfall, glass, metall, papir og papp i nærheten av planområdet.
Returpunktet for farlig avfall ligger vest for Øyrane torg, og returpunktet for glass, metall, papp/papir og plast
ligger øst for Øyrane torg.
Plantiltaket krever en avfallsløsning for restavfall og papp/papir, samt sekkeløsning for plastavfall. Med et
allerede etablert returpunkt for glass og metall som er tilkoblet butikk og bensinstasjon, anses det lite
hensiktsmessig å etablere et returpunkt for glass og metall innenfor planområdet. Innsamling for metall og
glass er heller ikke hensiktsmessig å plassere i et område med tett boligbebyggelse, da et slikt returpunkt ofte
generer en del støy. Areal for post og avfall skal inngå som en del av bygget.
Det er vist et areal for renovasjonsløsning på illustrasjonsplanen. Dette arealet er på omtrent 2x4 meter, og gir
plass til to nedsenkede containere, eller 4 plastbeholdere. En nedgravd løsning bør være åpen mot veien for
håndtering av containerne. Dersom plastbeholdere skal nyttes, bør derimot disse gjerdes inn i større grad for å
gi et mer estetisk uttrykk i gaten. Renovasjonsbil kan stanse langs veikanten under tømming, ettersom det er
svært lav trafikkmengde i Vollavegen, og plass nok til at biler kan passere under tømming.
Figur 34: Rødt markerer mottak for farlig avfall
og grønt markerer returpunkt (glass, metall,
papir og papp). (Kilde: bir.no)

Planområdet

8.10

ANNET

Et masseoverslag viser at 6400 m³ fjell skal sprenges, og 2960 m³ masser/jordmasser skal renses.
Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planframlegget.
Forventet effektbehov for de nye boligene vil være på like under 100 kW. Effektuttaket må vurderes ut fra
detaljopplysninger om bygget og planlagt bruk. Det er mange faktorer som kan ha betydning for effektbehovet,
eksempelvis byggtype (lavenergihus, passivhus, o.l.) og eventuell bruk av andre energibærere eller
energikilder. Dimensjonerende utetemperatur, graddøgnstall o.l. kan også variere mye innenfor vårt
forsyningsområde. Effektbehovet for bygg bør derfor beregnes av en elektrokonsulent/installatør eller andre
som har kompetanse til å vurdere effektbehovet for slike installasjoner.
Dersom effektbehov viser seg å være under 100 kW, kan en sette inn en større transformator i eksisterende
nettstasjon 545A Vollatun, slik at denne kan levere ca. 100 kW til de nye boenhetene. Dersom det er behov for
mer enn 100 kW, kan det bli behov for en ny nettstasjon innenfor planområdet. Det er vist mulig plassering på
illustrasjonsplan, og bestemmelse sikrer at det kan etableres innenfor BBB.

Side | 36

9

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Reguleringsplanen legger til rette for en fortetting i form av en ny boligblokk, i et etablert boligområde som i
dag i hovedsak består av eneboliger og rekkehus.
9.1

OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Parkering anlegges i henhold til kommuneplanen.
9.2

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER

I gjeldende plan, fra 1966 (plan 20040000), er området regulert til boligområde. Dette er i tråd med
kommuneplanens overordnede føringer, og denne reguleringsplanen er derfor gjeldene foran kommuneplanen.
Reguleringsplanen åpner opp for eneboliger og rekkehus. Dette planforslaget vil gi en fortetting i boligområdet,
ved at det anlegges leiligheter.
9.3

ESTETIKK

Området tåler en bebyggelse med denne høyden, ettersom det er bratt terreng på tomten, som skrår oppover
mot øst. Det er ca. 8 meters høydeforskjell internt i planområdet. Det vil bli behov for å sprenge bort en del
masser for å få plassert bygget. Bygget vil så bli plassert inn mot terrenget, og vil på denne måten fremstå som
mindre ruvende. Bygget vil få en fasade med tre og fire etasjer ut mot Vollavegen. Det er tatt hensyn til
eksisterende landskap, ved at den planlagte bebyggelsen ligger godt plassert i terrenget.
Bebyggelsen er delt opp i tre enheter, og enkelte av byggene er vridd og forskjøvet noe, slik at fasaden brytes
opp i utrykket mot veien. Ved at bygningsmassen er delt opp, og forskjøvet internt, oppfattes massen som
lettere enn om det hadde vært en massiv enhet.
Ut mot Vollavegen er det tenkt er fortau, og noe uteoppholdsareal. Det er også mulig å plante enkelte trær for
å underbygge Vollavegen som «grønn korridor».

Figur 35: Den nye bebyggelsen, sett fra Vollavegen. (Enehaug arkitekter as)
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9.4

KONSEKVENSER FOR NABOER

Utbyggingen av 10 boenheter innenfor planområdet vil ha konsekvenser for naboer i området. Generelt vil
planforslaget øke trafikkmengden noe i Vollavegen, men det er en svært begrenset økning og
trafikkbelastningen er lav i utgangspunktet.
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Figur 36: Planområdet sett fra øst.

Planforslaget vil ikke medføre at eiendommer utenfor planområdet får endrede solforhold. Vollavegen 18 som
ligger innenfor planområdet, vil få noe endrede solforhold med mer skygge på vestsiden av boligen. Arealet sør
for Vollavegen 18, vil ikke blir berørt i stor grad, og det er her boligen har sin altan. Vollavegen 16 vil få noe
mer skygge på sørsiden av boligen, men denne boligen har flere uteoppholdsareal å velge mellom, bl.a. på
vestsiden av huset, som aldri vil ligge i skygge. Se vedlagte sol- og skyggeillustrasjoner.

Figur 37: Sol- og skyggeillustrasjon, 20.mars kl. 15:00.

Boligene på den andre siden av Vollavegen, har sin hovedfasade mot vest, og vil på denne måten ikke bli sterkt
berørt. For det meste av bebyggelse som ligger i bakkant av/øst for planområdet, vil den nye bebyggelsen ikke
hindre utsikt. En bolig vil miste utsikt fra sin første etasje, men vil fortsatt ha fritt utsyn fra boligens andre
etasje.
Naboer øst for planområdet, som ligger på et høyere terreng, vil i stor grad få uendrede utsiktsforhold mot
vest. Nybygget er planlagt med mønehøyde på kote +60 og +63. Det vil si at de boligene som har sist nederste
vindu i en høyde over +63, mer eller mindre vil se uhindret over den nye bebyggelsen. Tabellen under viser
hvilke boliger som får endrede siktforhold som følge av den nye bebyggelsen.
Vollavegen 10D-G vil få endrede utsiktsforhold mot sør. Det vil i hovedsak være enderekkehuset 10G som blir
berørt. Vollavegen 12A-C vil få endrede utsiktsforhold mot sørøst. Det vil i hovedsak være enderekkehuset 12C
som blir berørt. Vollavegen 14 vil få endrede utsiktsforhold mot sør. Vollavegen 16 (som er inkludert i selve
planområde) vil få endrede utsiktsforhold mot sørøst. Alle disse boligene har sin uteplass orientert mot vest, og
vil dermed bli berørt i liten grad.
Vollavegen 18 (som er inkludert i selve planområde) vil få endrede utsiktsforhold mot vest. Ny bebyggelsen vil
komme i konflikt med utsikt fra vinduene i 1.etasje. Vinduene i 2.etasje vil være på kote +64,5, og man vil her
ha fritt utsyn over den nye bebyggelsen.
Vollavegen 22 vil få endrede utsiktsforhold mot nord. Denne boligen har sin uteplass orientert mot sør, og vil
dermed bli berørt i liten grad.
Nr.

Gnr./Bnr.

Etasjer

10D-G

287/350653
287/654656
287/303
287/942
287/942
287/327
287/722
287/643646
287/304
287/399
287/368
287/370
287/369
287/367
287/355361

Stølsvegen

Vollavegen

12A-C
14
16
18
22
22B
53A-D
55
57
59
61
63
65
66, 68, 70, 72,
74, 76 og 80

2

Planeringshøyde
(PH)
+ 54

Mønehøyde
(MH)
+ 62

Høyde
(MH-PH)
8

Høyde vindu 1.etg.
(PH+1,5 m)
+ 55,5

2

+ 49

+ 57

8

+ 50,5

2
2
2
2
2
2

+ 57
+ 52
+ 59
+ 55
+ 63
+ 62

+ 65
+ 60,5
+ 67
+ 62,5
+ 72
+ 70

8
8,5
8
7,5
9
8

+ 58,5
+ 53,5
+ 60,5
+ 56,5
+ 64,5
+ 63,5

2
2
2
2
2
2
2

+ 66
+ 65
+ 66
+ 71
+ 70
+ 78
+ 71-84

+ 74
+ 72,5
+ 73,5
+ 79,5
+ 77
+ 85
+ 78,5-91,5

8
7,5
7,5
8,5
7
7
Ca. 7,5

+ 67,5
+ 66,5
+ 67,5
+ 72,5
+ 71,5
+ 79,5
+ 72,5-85,5

Figur 38: Oversikt over boliger i nærområdet. Gule sirkler illustrerer boligene som får redusert utsikt.
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Figur 39: Snitt gjennom ny bebyggelse og Vollavegen 18. (Enehaug arkitekter as)

Figur 40: Snitt gjennom ny bebyggelse og Vollavegen 22 B. (Enehaug arkitekter as)

Figur 41: Snitt gjennom all ny bebyggelse og tilgrensende eksisterende boliger. (Enehaug arkitekter as)

Det er behov for noe areal i sør, på eiendom 287/327. Disse forholdene er avklart med grunneier av denne
eiendommen. Eiendomsgrenser som skal oppheves er vist i plankartet.
Terrenget på uteoppholdsarealet i nord (BUT) er på k+56,0-57,0. Uteoppholdsarealet vil bli liggende mellom
nybygget (BBB), Vollavegen 16 (BFS1) og Vollavegen 18 (BFS2). Vollavegen 14, og Stølsvegen 55, 57 og delvis 59
ligger bak og vil ha innsyn til arealet.

Vollavegen 16 har minimalt med utsyn mot fremtidig uteoppholdsareal, på grunn av få vinduer på denne
fasaden. Se foto under.
Vollavegen 18 har vindu i første etasje på k+60,5, og vil dermed se fint over uteoppholdsarealet.
Nybygget har sin hovedfasade mot vest.
Vollavegen 14 har sitt vindu i første etasje på k+58,5. Det er nylig oppført en garasje mellom boligen og
fremtidig uteoppholdsareal på k+59,3, som vil være med å skjerme for innsyn til uteoppholdsarealet.
Stølsvegen 55 har sitt vindu i første etasje på k+67,5, Stølsvegen 57 har sitt vindu i første etasje på k+66,5, og
Stølsvegen 59 har sitt vindu i første etasje på k+67,5. Disse boligene vil dermed ligger en del høyere enn
lekearealet.
Ut i fra disse faktorene er det vurdert at naboene ikke vil bli berørt i stor grad av innsyn til, og støy fra
uteoppholdsarealet.

14
55

57

16

Nybygg

18

59

Figur 42:
Bilde til venstre: Vollavegen 16 sin fasade mot øst.
Bilde til høyre: Illustrasjon av omtrentlig plassering av uteoppholdsareal og nybygg i nærmiljøet. Oransje firkant er
nyoppført garasje tilhørende Vollavegen 14.

Figur 43: Snitt gjennom Vollavegen 16, uteoppholdsareal og Stølsvegen 59. (Enehaug arkitekter as)

9.5

TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD

Planforslaget inneholder 10 nye boliger, og vil generere en noe økt trafikkmengde i Vollavegen. I utregningen
under er håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen, lagt til grunn for beregning av fremtidig
trafikkmengde. Fremtidig antall boliger og fremtidig årsdøgntrafikk (ÅDT), som er et gjennomsnittstall for
daglig trafikkmengde på et punkt, står i parentes. Ved å regne med 100 (110) boliger finner man ÅDT i starten
av Vollavegen, og ved å regne med 40 (50) boliger får man ÅDT ved planområdet. ÅDT i starten av vegen vil øke
fra 350 til 385 kjøretøy, og ÅDT forbi planområdet vil øke fra 140 til 180 kjøretøy.
Normal
3,5 bilturer per bolig x 100 (110) boliger / 40 (50) boliger = 350 (385) / 140 (180) bilturer per døgn
Minimum 2,5 bilturer per bolig x 100 (110) boliger / 40 (50) boliger = 250 (275) / 100 (125) bilturer per døgn
Maksimum 5 bilturer per bolig x 100 (110) boliger / 40 (50) boliger = 500 (550) / 200 (250) bilturer per døgn
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En økning av ÅDT på ca. 40 kjøretøy i døgnet er en relativt liten økning, og da det er snakk om en oversiktlig og
kort strekning er det vurdert at det ikke er nødvendig med oppgradering av veien. Det er ca. 300 meter fra
starten av Vollavegen til planområdet. Vollavegen fortsetter etter dette ca. 200 meter før den går over i gangog sykkelvei. Det er i høringsperioden kommet frem informasjon om at bommen som står ved Vollavegen 6 og
markerer overgangen til gang- og sykkelvegen, ofte står åpen. Dette fører til at trafikken i Vollavegen er noe
høyere enn beregnet i tabellen over. Bergen kommune gjennomførte en radarmåling i Vollavegen i 2009 som
viser en ÅDT på 459 kjøretøy. Bergen kommune har formidlet av de ikke kan stenge bommen for
gjennomkjøring, fordi den må ha en åpne/lukkefunksjon som den har i dag grunnet tilgang for politi,
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brannvesen og ambulanse. Trafikketaten har meldt videre til de som sitter med Trafikksikkerhetsplanen for
Bergen kommune, merknad om eventuelt andre tiltak på Vollavegen.
Det er i høringsperioden kommet frem informasjon om at bommen som står ved Vollavegen 6 og markerer
overgangen til gang- og sykkelvegen, ofte står åpen. Dette fører til at trafikken i Vollavegen er noe høyere enn
beregnet i tabellen over. Bergen kommune gjennomførte en radarmåling i Vollavegen i 2009 som viser en ÅDT
på 459 kjøretøy. Bergen kommune har formidlet av de ikke kan stenge bommen for gjennomkjøring, fordi den
må ha en åpne/lukkefunksjon som den har i dag grunnet tilgang for politi, brannvesen og ambulanse.
Det legges til grunn at Vollavegen er planlagt med dimensjoneringsklasser Sa1, som er for samleveier med liten
trafikkbelastning (ÅDT under 1500) og lav fartsgrense (maks 50 km/t). Samleveger er forbindelsesveger mellom
for eksempel boligområder eller bydeler, og bindeledd mellom atkomstveger og øvrige hovedveger. Disse
vegene har en oppsamlings- og fordelingsfunksjon. Vollavegen knytter fv. 277 Indre Arna-vegen til
boligområdet, og har en sideveg som gir adkomst til ca. 40 boliger i begynnelsen av veien.
Under er det vist et tverrprofil for denne dimensjoneringsklassen. Det skal være 6 meter kjørebane (inkl.
skuldre) og min.2,5 meter fortau. For gående kan kjørebanen eller fortau være tilbudet. For syklende er
kjørebanen tilbudet. I områder med arealknapphet kan en anlegge ensidig fortau.
Ettersom Vollavegen fortsetter med samme tverrprofil sør og nord for planområdet, er det vurdert at dagens
tverrprofil beholdes. Dette vil si et tverrprofil med 6 meter bred kjørebane og 2 meter bredt ensidig fortau.
Fortauet blir da 0,5 meter smalere enn anbefalt i Statens vegvesen sin håndbok. Det er vurdert at dette er
tilstrekkelig for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter. For å sikre at dette arealet
ikke reduseres, legges det til en bestemmelse som sikrer at stolper o.l. ikke skal plasseres på fortausareal.

Figur 44: Tverrprofil Sa1 (Kilde: Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen)

9.6

TRAFIKKSIKKERHET

Det er meget lav trafikkmengde i Vollavegen. ÅDT vil med den nye bebyggelsen være ca. 400 kjøretøy i starten
av gaten, og ca. 200 kjøretøy ved planområdet. Det er også lav fartsgrense, 30 km/t, som gjør at denne gaten
er en typisk boliggate. Det er seks fartshumper i gaten, og den er skiltet som blindgate.
Et viktig krysningspunkt er ved traseen som går til Arna stasjon og terminal. Denne kobler gående fra
Stølsvegen, til gangtrasé vestover. Sør for krysningspunktet er det en fartshump, og nord for krysningspunktet
er det avkjørsler for garasjer slik at det ikke er mulighet for langsgående gateparkering. Dette gjør
krysningspunktet oversiktlig.
Det er ikke aktuelt å anlegge gangfelt, da dette ikke er anbefalt i rene boligområder med 30 km/t (håndbok
V127 Gangfeltkriterier, Statens vegvesen). Dette fordi gatene ofte er utformet slik at de innbyr til lav fart.
Krysningspunkt er også avhengig av tosidig fortau, noe som ikke er til stede i Vollavegen. Dersom det er høy
fart, vil andre fartsdempende tiltak som sikrer et forsvarlig hastighetsnivå være mest aktuelle, f.eks. humper.
Det bør også være et meget definert krysningspunkt, med mange kryssende i makstimen, for at det skal være
trafikksikkert å etablere gangfelt.

Det er lov å parkere i gaten, i henhold til trafikkreglene. Vollavegen er en kommunal vei, og Bergen kommune
står dermed som veimyndighet fritt til regulere gaten dersom de mener dette er hensiktsmessig. Dette kan
f.eks. være forbud mot parkering på enkelte strekninger. Det er kjent at smal kjørevei og parkerte biler, gjør
at veien oppleves smalere for de kjørende og at de dermed holder en lav hastighet.
Det vil bli regulert frisikt i henhold til krav.
Etter offentlig ettersyn er det avklart at planarbeidet tar med seg en oppgradering av eksisterende snarveien
for gående ved Vollavegen 23 A, som kobler Vollavegen og Indre Arna-vegen, slik at også syklende og gående
med barnevogn skal kunne bruke denne. En ser for seg at en kan sette på skinner på trappene, slik at syklende
kan trille sykkelen her, og gående med barnevogn kan trille barnevogn. Dette er lagt til i bestemmelsene som
et rekkefølgekrav. Dette vil gi planområdet en god kobling til Arna stasjon, ettersom avstanden for gående og
syklende kun er rundt 550-600 meter.

9.7

KULTURMINNE

Ingen store konsekvenser for kulturminner. Se egen kulturminnedokumentasjon som ligger vedlagt. Denne
konkluderer bl.a. med at den største konsekvensene vil være at Vollavegen 16 og 18 får endrede utsiktsforhold
mot sør og vest.
Vollavegen 16 er et våningshus fra 1886. Huset er blitt ombygd og modernisert i 1955, og endringene fremstår
totalt sett som et relativt stort inngrep i den originale fasaden. Det er ingen andre spor rundt huset fra eldre
tid. Nybygget som ligger lengst mot nord, er trukket 8 meter vekk fra Vollavegen 16 (våningshuset), og
dessuten lengre vekk fra vegen enn hva våningshuset ligger. Dermed vil gavlen på nr. 16 bli godt synlig i
gatebildet når en kommer ned Vollavegen.
En bolig (Vollavegen 20) og to uthus (tilhørende Vollavegen 18), skal rives. Vollavegen 20 er et bolighus fra
1968.

Figur 45: Vollavegen 20 (kilde: google.no/maps)

Figur 46: Uthus tilhørende Vollavegen 18, lokalisert langs ved Vollavegen. (kilde: google.no/maps)
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9.8

FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET

Det er ingen kjent bruk av barns lek innenfor planområdet.
Det ligger to friområder i nærheten av planområdet.
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Figur 47: Sett mot nord.

Det ser ut som om kollen sørøst for planområdet blir brukt av barn og unge, og til rekreasjon. Det er bl.a. en
benk i skogsområdet. Fra Stølsvegen, ved siden av lekeplassen, er det adkomst inn til skogsområdet (se bilde
under). Det er ingen kjente spor av sti fra dette friområdet og gjennom planområdet. Det er svært bratt
terreng fra dette friområdet og ned til Vollavegen, så det er lite sannsynlig at en beveger seg mellom disse
punktene. Det er heller ingen offentlige arealer som sikrer en slik tilkomst.

Stølsvegen

Figur 48: Sett mot nordvest. Planområdet ligger bak kollen. (Kilde: google.maps.com)

Rett vest for planområdet, på andre siden av Vollavegen, er det et friområde. Dette friområdet ligger delvis på
et lavere nivå enn Vollavegen. Adkomst til friområdet er via trapp ved Vollavegen 31, hvor det er ca. 2 meters
høydeforskjell. Lengre nord, ved Vollavegen 27B, er det direkte adkomst via fortau i Vollavegen. Fra
planområdet må en krysse Vollavegen for å nå planområdet. Ved adkomsten vil det etableres frisiktsone, og
det vil ikke være parkerte biler i henhold til trafikkreglene. Dette gir et oversiktlig krysningspunkt mellom
planområdet og friområdet.

31

Trinnfri
adkomst

27B

Trapp

Figur 49: Sett mot vest.

Det etableres to felles uteoppholdsareal for den nye bebyggelsen. Disse vil ha adkomst fra gateplan og fra
svalgangene fra leilighetene.
9.9

VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDSLOVEN

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal støtte opp om dette målet
(St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven, med særlig
hensyn til prinsippene i følgende hjemler:
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.
§ 9: Føre-var-prinsippet.
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.
§ 11: Tiltakshaver betaler.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget:
Sentrale tema
Hva slags landskap, økosystem, naturtyper eller
arter blir berørt av planen?

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

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og
bestandene på landsbasis og på stedet?
Foreligger det faglige rapporter og utredninger om
naturmangfold i det aktuelle planområdet?
Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter)
om det aktuelle planområdet?
Vil planen påvirke truede og nært truede arter på
Norsk rødliste for arter 2010?

Vurdering
Planområdet er i hovedsak utbygd med boliger,
andre tilbygg, vei og tilhørende hager. Landskapet
som blir berørt av planen er forholdsvis bratt med
noen skrenter. Det er ikke registrert noen spesielle
eller viktige økosystem og naturtyper innenfor
planområdet.
Planområdet er i hovedsak utbygd, men det er
likevel noen skrenter som står ubygd på grunn av det
bratte terrenget. Det vil bli noen terrenginngrep,
ved at man må planere terrenget det
blokkbebyggelsen skal stå. Da det ikke er registret
viktige økosystem, naturtyper og arter i området vil
ikke planen ha noen påvirkning for dette.
Ikke aktuelt da det ikke er gjort registreringer av
viktige økosystem og naturtyper.
En er ikke kjent med at det foreligger faglige
rapporter og utredninger om naturmangfold i
planområdet.
Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap som en er
kjent med om planområdet.
Vil ikke påvirke truede og nært truede arter på
Norsk rødliste for arter 2010.
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Vil planen påvirke truede og nært truede naturtyper
på Norsk rødliste for naturtyper 2011?
Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller
prioriterte arter?
Vil planen påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?
Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller
vannforekomster?
Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?
Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder (INON)?
Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er
spesielt verdifulle for naturmangfold?
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet:
Sentrale tema
Vet en nok om landskap, økosystem, naturtyper og
arter, og om hva slags virkninger det aktuelle
tiltaket har for disse?
Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig
(alvorlig eller irreversibel) skade på landskap,
økosystem, naturtyper og arter?

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet
Sentrale tema
Hva slags eksisterende tiltak eller bruk utgjør en
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?
Hva vil den samlede belastningen (effekten) av
planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende
tiltak og bruk, planforslaget og framtidige tiltak og
bruk?
Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet
som rammes på kommunenivå, fylkesnivå og på
landsbasis?
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.

Vil ikke påvirke truede og nært truede naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Vil ikke påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte
arter.
Vil ikke påvirke verneområder, nærområder til
verneområder, marint beskyttede områder eller
vernede vassdrag.
Vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller
vannforekomster.
Det er ikke registrert kulturlandskap innenfor
planområdet og planen vil således ikke ha noen
påvirkning for dette. Det er utarbeidet en egen
kulturminnedokumentasjon som ligger vedlagt
planforslaget.
Planen vil ikke påvirke miljøregistreringer i skog.
Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder
(INON).
Planen vil ikke påvirke område eller naturtyper som
er spesielt verdifulle for naturmangfold.

Vurdering
Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.
Det vil bli gjort noen terrenginngrep, men
planområdet ligger i et utbygd område som i stor
grad er bebygd. Kan ikke se at tiltaket vil medføre
vesentlig skade på landskap, økosystem, naturtyper
og arter.
belasting:
Vurdering
Den eksisterende bruken som er boligområde, utgjør
ingen kjent vesentlig påvirkning på landskap
økosystem, naturtyper og arter.
Tiltak som vil skje i området vil være tilrettelegging
av ny boligbebyggelse, med tilhørende infrastruktur.
Denne påvirkningen i landskapet vil likevel ikke ha
betydning da det ikke er gjort viktige registreringer
av landskap økosystem, naturtyper og arter.
Den samlede effekten av planen vil være liten i
forhold til dagens situasjon. Det er ikke kjent at det
er viktige landskap, økosystem, naturtyper og arter i
planområdet. Det vil være noe endring i landskap på
tomten, med dette vil være mindre tilpasninger i et
allerede utbygd boligområde.
Det er ikke naturmangfold av stor viktighet som blir
rammet.
Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler:
Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. Kostnader som
tiltakshaver kan måtte komme til å måtte dekke for å få tatt nødvendige 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.
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En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader for at det blir tatt særlige naturmangfoldhensyn.
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker:
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultat. Det er i
planframlegget forsøkt å ivareta dette.
Samlet vurdering av naturmangfoldet
I planarbeidet har en benyttet viktige informasjonskilder som naturbase, artskartene til artsdatabanken.no,
nasjonal rødliste og lokale observasjoner av naturmangfold. Det er ikke avdekket konflikter mellom
arealbruksendringene og utvalgte naturtyper og prioriterte arter i forslag til forskrift. Endringene er òg vurdert
i forhold til naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap. Ut fra vurdering etter § 8-12
naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlig virkning for naturmangfoldet i området.

9.10

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

TEORETISK
BEFOLKNINGSSAMMENSETNING
TOTALT
90- ÅR
80-89 ÅR
67-79 ÅR
45-66 ÅR

24
0
1
2
6

20-44 ÅR 9
16-19
13-15
6-12
1-5
0

ÅR
ÅR
ÅR
ÅR
ÅR

1
1
2
1
0

Plannavn Vollavegen
3

15

4
2

Aldershjem
Pensjonsår
Arbeidsår
Utdanning/
arbeidsår
Videregående skole
Ungdomsskole
Barneskole
Barnehageår

Tabellen over viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra SSB 1.1.2014. En har tatt
utgangspunkt i at de nye boenheter vil kunne gi rundt 24 nye beboere i området. En kan se av tabellen at en
må ta høyde for at det i dette området kan komme 3 barn og ungdom i skolepliktig alder og 1 ungdom over 16
år. Tabellen viser også at 2 barn teoretisk sett skal være i barnehagealder.
Arna bydel har i dag god barnehagedekning. Arna hadde i hovedopptaket for 2013 100 % barnehagedekning
innenfor bostedsbydel1. Det vil si at alle barn som bor i Arna bydel og som har ønsket plass i barnehage her, har
fått tildelt barnehageplass innenfor Arna bydel. Totalt i Arna byområde er det 12 barnehager fordelt med 4
kommunale barnehage og 8 private barnehager. Pr. 15.12.2010 var det ved disse barnehagene til sammen 587
barnehagebarn, 180 små barn og 407 store barn. Det var forventet en svak økning generelt i byområdet. Det er
flere tiltak gjennomført/planlagt for å nå full barnehagedekning, og disse har gitt/skulle gi 280 nye plasser i
Arna innen 2015. I tillegg kan det bli aktuelt for kommunen å etablere en ny barnehage i Indre Arna, og det
kunne også være aktuelt å utvide i Lone. I tillegg finnes det tiltak som kan realiseres etter 2015 ved behov.2
Ådnamarka barneskole har 278 elever per 1. oktober 2014. Skolen har 23 årsverk med undervisningspersonale
og en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 16 elever.3 Gruppestørrelsen er et mål på elever per lærer i ordinær
undervisning og er en god indikasjon på at det her er snakk om middels store grupper og at skolen har god
kapasitet.
Garnes ungdomsskole har 398 elever per 1. oktober 2014. Skolen har 34 årsverk med undervisningspersonale og
en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 21 elever.4 Gruppestørrelsen er et mål på elever per lærer i ordinær
undervisning og er en god indikasjon på at det her er snakk om middels store grupper og at skolen har god
kapasitet.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/seksjon-barnehage/9101/article-106580
Plan for barnehageutbygging 2012-2024, Bergen kommune
3
Kvalitetsrapport, Ådnamarka skole 2014, Bergen kommune
4
Kvalitetsrapport, Garnes ungdomsskole 2014, Bergen kommune
1
2
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Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha konsekvens for barnehage, barneskole og ungdomsskole, da det er
snakk om en svært minimal økning. Teoretisk sett kan planforslaget tilføre området to barn i barnehagealder,
to barn i barneskolealder, og ett barn i ungdomsskolealder.
Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbudet i området. Det kan ikke sies å utløse nye behov
og eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget. Det er godt kollektivtilbud i nærheten av
planområdet.
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9.11

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Ingen kjente konsekvenser.
9.12

JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Ingen kjente konsekvenser.
9.13

INFRASTRUKTUR

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planframlegget.
Det er mulig å etablere en nettstasjon i planområdet, dersom det blir behov for dette.
9.14

ROS-ANALYSE

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

Figur 50: Skjematisk framstilling av metode

Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet - hvor ofte uønsket hendelse forventes
å inntreffe, og konsekvensen - hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan medføre.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å anslå sannsynlighet og konsekvens
vil en snakke om gjennomsnittstall på hendelser over tid. Det kan på den måten inntreffe flere eller færre
hendelser i et gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at funn skal
følges opp med risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og legge føringer for videre planlegging av
arealbruk.

Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
KONSEKVENSER
Ubetydelig/
ufarlig

Mindre
alvorlig/ en
viss fare

Betydelig/
kritisk
Betydelige
personskader

Ubetydelige
personskader

Liv og helse

KONSEKVENSER

Ingen sykefravær

Ubetydelige
miljøskader

Miljø (jord, vann og
luft)

Mindre utslipp
Ikke registrerbar i
resipient

Mindre
personskade
Sykefravær i
noen dager

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

0 - 10 personer
alvorlig skadd
Flere personer
med sykefravær i
flere uker
Betydelig
miljøskade

Noe uønsket
utslipp

Betydelig utslipp
med behov for
tiltak

Restaureringstid
< 1 år

Restaureringstid
1 – 3 år

Mindre skader

Betydelige
skader

Alvorlig/
farlig
Alvorlig
personskade

Svært alvorlig
personskade

10 - 20 personer
alvorlig skadde

> 20 personer
alvorlig skadde

1 - 10 personer
døde

> 10 personer
døde

Alvorlig
miljøskade
Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid
3 – 10 år
Alvorlige skader

Ubetydelig skade
Økonomisk skade
< 500.000 kr

Økonomiske/
materielle verdier

Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Sannsynlighet

K1
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

Hendelser i røde felt

Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

Økonomisk skade
500.000 – 10
mill. kr

Økonomisk skade
10 – 100 mill. kr

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i noen timer

Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere døgn

K2

K3

Svært
alvorlig/
katastrofalt

Økonomisk skade
100 – 500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere måneder.
Andre avhengige
systemer rammes
midlertidig

K4

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

K5

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.
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
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.
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
Naturbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/forhold
Nr.

Liv og helse

Potensiell risiko for:
Ytre miljø
Materielle
verdier

Ekstremvær www.met.no
1
Sterk vind
2

Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind
kan forekomme, men slik området ligger til, vil det ikke blir
utsatt for vindpåkjenning utover det som en kan forvente.
Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på
som en risiko for planområdet.
Store snømengder er sjelden et problem i området.

Store nedbørsmengder

3
Store snømengder
4
Annet
Flomfare www.nve.no
5
Flom i elver / bekker
6
Flom i vassdrag/ innsjøer
7
Overvannshåndtering
8
Springflod / stormflod
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.miljostatus.no, skredfarevurdering (vedlagt planbeskrivelsen)
11
Kvikkleireskred
12
Lausmasseskred
13
S3 x K2
S3 x K1
S3 x K1
Is – og snøskred
14

Steinras, steinsprang

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

S1 x K3

S1 x K1

S1 x K2

S2 x K2

31

Lågspent

32
33

Gass
Annet

registrert
registrert
registrert
registrert

i naturbase
i naturbase
i naturbase
i naturbase

Ikke aktuelt
Det er utarbeidet egen kulturminnerapport, som
konkluderer med at det er ingen store konsekvenser for
kulturminner.

Liv og helse

Potensiell risiko for:
Miljø
Økonomi

Merknad

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Det ligger høyspentledninger i veigrunnen innenfor
planområdet. Det er ikke planlagt å grave i dette arealet.
Det er lavspenningsanlegg i luft innenfor planområdet. Det
er ikke planlagt å endre på stolper eller kabler.
Ikke aktuelt.
Det kan bli aktuelt å etablere en ny nettstasjon i
planområdet.

Forurenset vatn
34
Drikkevasskjelde
35
Sjø, badevatn, fiskevatn,
vassdrag og liknende.
36
Nedbørsfelt
37
Grunnvassnivå
38
Annet
Forurenset – grunn http://www.sft.no
39
Kjemikalieutslepp
40
Annet
Forurenset - luft
41
Støv/partikler/røyk
42
Støy
43
Lukt
44
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
45
Fri ferdsel langs sjø
46
Friluftsliv
47
Annet
Sårbarhet knyttet til infrastruktur
Uønskede hendelser/forhold
Potensiell risiko for:
Nr
Liv og helse
Miljø
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
48
Trafikkulykker på veg
K2 x S4
K1 x S4
49
Annet
Forurensning
50
Støv/partikler
51
Støy
52
Lukt
53
Utslepp/kjemikalier

Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.
Ingen fare, vurdert i egen rapport.
Planområdet ligger innenfor utløpsområdet for snøskred,
men faren er vurdert til å være marginal.
Planområdet ligger innenfor utløpsområdet for steinsprang,
men slik terrenget er i dag er det vurdert at det ikke vil
være steinsprangfare mot tomten.
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet.

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

Fornminne
Kulturminne

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

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

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

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

Merknad

K1 x S5

K1 x S5

Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.
Ikke aktuelt.

Ingen kjent risiko.

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

Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko.

Merknad
Økonomi
K2 x S4

Minimal økning i ÅDT, vil kunne gi en minimal økning i fare
for påkjørsel.

K1 x S5

Kan være noe fra nærliggende veier.
Ikke aktuelt. Det er utarbeidet egen støyrapport.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
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54
Annet
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegvesen.no
55
Veg
K2 x S5
K1 x S5
56
57
58

K2 x S5

Sjø
Luft
Annet

I krysset Gotevollen – fv. 277 Indre Arna-vegen er det
registrert 3 ulykker.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.

Akseptkriterier

Sannsynlighet

Liv og helse

K1
50

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

Sannsynlighet

K3

K4

K5

K2

K3

K4

K5

K2

K3

K4

K5

55

48

13

19

14

Miljø
(jord, vann og luft)

K1
50, 55

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

48

13

14

Økonomiske/ materielle
verdier

Sannsynlighet

K2

K1
50

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

55

48

13

14
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Kommentar til ROS-analyse
Vind, nedbør og snø blir ikke sett på som problem for området. Det kan forekomme, men sannsynligvis ikke i
ekstreme mengder/styrke.
Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, som bl.a. beskriver overvannshåndtering.
Det er gjort en skredfarevurdering for området. Denne konkluderer med at planområdet oppfyller kravene i
forhold til skred i Plan- og bygningsloven. Det er ikke registrert skredfare fra naturlig terreng i overkant av det
planlagte boligkomplekset. På selve tomten ligger det en bergkjæring som kan være aktuelt å sikre etter
sprengning. Geolog skal kontaktes i byggefasen for å vurdere stabiliteten og eventuelt sikringsbehov i sprengte
bergskjæringer. Se vedlagt skredfarevurdering.
Det er ikke påvist radonfare i området. TEK10 sikrer innemiljø i forhold til radonverdier.
Det er utarbeidet en kulturminnedokumentasjon for planområdet.
Det går høy- og lavspenningslinjer i området. Høyspenningslinjer ligger i veigrunnen i Vollavegen, og
lavspenningslinjer på i luften. Det er ikke tenkt å grave i veien, eller berøre kabler i luften, men det legges til
en bestemmelse som sikrer at dette skal gjøres forsvarlig dersom det blir aktuelt.
Dersom nybygget vil generere et effektbehov på over 100 kW, vil det kunne bli behov for å etablere en ny
nettstasjon. Det er sikret at det er areal til denne helt sør i planområdet.
All parkering skal løses på egen eiendom, og avkjørslene er utformet med tanke på å ivareta en god
trafikksikkerhet. Det er frisikt i avkjørslene, som sikrer oversiktlige avkjørselsområder. Fortauet i Vollavegen er
på motsatt side av veien, og myke trafikanter vil dermed bli godt adskilt fra biltrafikken.
Det er utarbeidet en støyrapport for planområdet, som konkluderer med at støy ikke er et problem.
Støv og partikler kan forekomme fra fv. 277, men blir ikke sett på som et nevneverdig problem for
planområdet.
Det er tre registrerte ulykker i krysset Gotevollen – fv. 277 Indre Arna-vegen. I den ene ulykken, som fant sted i
2005, gikk en fotgjenger langs, eller oppholdt seg i, kjørebanen. Det er etter 2005 etablert fotgjengerfelt i
krysset som sikrer en sikker kryssing.
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10
10.1

MERKNADER
SAMLEDE MERKNADER

Ved varsling om oppstart:
Nr. Avsender
Private
1
Arne Bakke, Vollavegen 39C (oversendt fra kommunen)
2
Rune Veseth m.fl., Stølsvegen 57, 59, 63 og Vollavegen 22B
3
Vilde Tingleff og Torbjørn Melle, Vollavegen 24
Offentlige
4
Trafikketaten, Bergen kommune
5
Bergen brannvesen
6
BKK
7
VA-etaten, Bergen kommune
8
Grønn etat, Bergen kommune
9
Byantikvaren, Bergen kommune
10
Fylkesmannen
11
Hordaland fylkeskommune
Utvidet planområde: begrenset høring
12
Trafikketaten, Bergen kommune

Dato
03.09.2014
18.09.2014
03.10.2014
25.08.2014
08.09.2014
02.10.2014
03.10.2014
03.10.2014
08.10.2014
17.10.2014
02.12.2014
20.10.2014

Kort oppsummert handlet merknadene ved oppstart om:

Bevaring av eldre bygningene i Vollavegen.

Økt trafikkbelastning i Vollavegen, og trafikksikkerhet.

Tilpassing til eksisterende bebyggelse, med uttrykk, byggehøyder og utsikt for eksisterende boliger i
området.

Mulig behov for ny nettstasjon.

VA-rammeplan.

Tilpassing til landskap, og det at Vollavegen er markert som grønn korridor.

Kulturminnedokumentasjon.
Ved offentlig ettersyn:
Nr. Avsender
Private
1
Morten Engelsen, Vollavegen 22B
2
Rune og Randi Veseth, Stølsvegen 59
3
Torbjørn Melle, Vollavegen 24
4
Rune Thunestvedt, Vollavegen 31
5
Kjetil Holm, Vollavegen 22
6
Børge Alfstad, Vollavegen 10D
Offentlige
7
Trafikketaten, Bergen kommune
8
Statens vegvesen
9
Hordaland fylkeskommune
10
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
11
Bergen kommune, VA-etaten
12
Bergen kommune, grønn etat
13
Fylkesmannen i Hordaland
14
Bergen kommune, Byantikvaren

Dato
07.09.2015
10.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
15.09.2015
06.08.2015
07.08.2015
19.08.2015
26.08.2015
02.09.2015
15.09.2015
25.09.2015
25.11.2015

Kort oppsummert handlet merknadene ved offentlig ettersyn om:

Økt trafikkbelastning og gjennomkjøring i Vollavegen, og trafikksikkerhet.

Tilpassing til eksisterende bebyggelse, med uttrykk, byggehøyder og utsikt for eksisterende boliger i
området.

Utnyttelse i forhold til avstand fra kollektivtilbud.

Vern av Vollavegen 16 og bevaring av Vollavegen 20.

Parkeringsløsning.

Gode uteoppholds- og lekeareal, og god tilkomst til disse.

Terrenginngrep og murer.
Alle merknadene, samt endringene som er gjort etter 1.gangs behandling, er oppsummert i egne vedlegg.
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FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Planområdet ligger sentralt i Indre Arna. Intensjonen er å fortette i et etablert nabolag, noe som er et sentralt
element i kommunens arealpolitikk. Fortetting og grad av utnytting må likevel alltid vurderes ut ifra den
aktuelle tomten og området den er en del av. En mener at denne tomten tåler den utnyttelsen som er
foreslått. Dette fordi terrenget på tomten gjør det mulig å plassere bygget på en god terrengtilpasset måte,
som gjør at bygget fremstår som lite ruvende og dominerende. Selv om bygningsmassen skiller seg noe ut fra
eksisterende boliger i området som i stor grad består av eneboliger og rekkehus, er den tilpasset ved at fasaden
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er brutt opp i flere enheter som er noe forskjøvet og rotert. Det er også en viss avstand til veien, og det er
mulig å plante trær eller gjøre andre grep for at det skal bli en myk overgang fra bygg til gate.
Beliggenheten så pass sentral i Indre Arna, en bydel hvor det pågår arbeid med fortetting, hvor det er gode
servicetilbud og levekår, og hvor etterspørselen på boliger er høy.
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