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1. SAMMENDRAG 
Endringen man ønsker å gjøre i planen for YTREBYGDA, SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, 

PLANOMRÅDE 6, FELT 1 (arealplan-ID: 7530000) omfatter eiendom med gbnr. 34/234. 

Hensikten med endring etter forenklet prosess er å legge til rette for tre nye eneboliger 

innenfor tomten. For å få til ønsket nybygging har man i tillegg til å utarbeide et nytt plankart 

også gjort endringer i de gjeldende bestemmelsene for tomten som blant annet går på 

byggehøyde, utnyttelsesgrad og krav til uteoppholdsareal.  

2. NØKKELOPPLYSNINGER 

 

3. BAKGRUNN 

3.1. Bakgrunn og intensjon med planforslaget 

Planområdet ligger i Ytrebygda bydel. Utbygger ønsker å legge til rette for en fortetting 

innenfor dagens tomt. Det aktuelle området blir i dag brukt som hage. Det er snakk om å dele 

eksisterende tomt i fire, og bygge tre eneboliger sør og vest for eksisterende bolig. 

3.2. Forslagstiller/eierforhold, plankonsulent 

Forslagstiller er Kim Erik Sundal, eier av gnr. 34 bnr. 234. Plankonsulent er Ard Arealplan as.  

3.3. Tidligere vedtak i saken 

Ingen kjente.  

  

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Skranevegen 27 

Gårdsnr./bruksnr. 34/234 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KPA2018: Ytre fortettingssone 

  

Forslagsstiller Kim Erik Sundal 

Grunneier (sentrale) Kim Erik Sundal 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Ny plans hovedformål Bolig 

Planområdets areal i daa Ca. 2,5 daa  

Grad av utnytting 60% BRA 

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

Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Byggehøyder, solforhold, naboer 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 

Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 

  

Kunngjøring oppstart, dato Ikke krav til kunngjøring av oppstart for 

endring etter forenklet prosess 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  

Informasjonsmøte avholdt. (j/n) n 
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4. PLANPROSESS  

4.1. Møtevirksomhet 

Det ble holdt oppstartsmøte 26.04.18. I oppstartsmøtet konkluderte en med at planarbeidet 

kan tas som en endring etter forenklet prosess. Forutsetning for videre arbeid med plan er at 

planforslaget må vise alternative løsninger, hvor terrengtilpasning og gode uteoppholdsarealer 

legges til grunn. Valg av plangrep skal begrunnes.  

4.2. Medvirkningsprosess 

Det er ikke krav om å kunngjøre eller varsle oppstart av planendring. Berørte grunneiere, 

naboer og aktuelle høringsinstanser vil få anledning til å uttale seg ved varsel om endring etter 

forenklet prosess. Denne skal gi en oversikt og beskrivelse av de foreslåtte endringene samt 

behovet for og konsekvensene av disse. 

4.3. Varsel om oppstart 

Det er avklart i oppstartsmøte av 26.04.18 at endringen kan behandles som en endring etter 

forenklet prosess. Dette medfører at det ikke er krav om å kunngjøre eller varsle oppstart av 

endring. Det skal derfor kun varsles om endring etter forenklet prosess.  

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 

5.1. Statlige planretningslinjer 

Statlige retningslinjer som er aktuelle i planområdet er: 

•   Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  

 

De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 

og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

 

Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. Det er 

viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer. 

 

Formålet med planretningslinjene er å: 

a. sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere  

  klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging  

  etter plan- og bygningsloven. 

b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med  

  reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning  
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  når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre  

hensyn eller interesser. 

 

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har 

som mål at transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god 

trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

 

De statlige planretningslinjene for barn og unges interesser i planlegging har som mål å 

sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine 

behov. 

 

5.2. Kommunale (overordnede) planer 

I gjeldende kommuneplan 2018 er planområdet avsatt til «Ytre fortettingssone» samt at et lite 

område er regulert til friluftsformål. Det er en bestemmelse knyttet til området som sier 

følgende: innenfor område rundt Flesland lufthavn skal tiltak som kan øke antall boenheter 

eller arbeidsplasser, og tiltak med byggehøyder over lovens generelle rammer, sendes Avinor 

til uttale og som orientering om vedtak. 

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan der området er avsatt til ytre fortettingssone, vil 

det være mulig å legge til rette for en fortetting innenfor eiendommen. I kommuneplanen 

legger en til rette (§ 26.4) for en fortetting på 30-100% BRA.  

Kravene til uteoppholdsareal i gjeldende kommuneplan er som følger: Det skal etableres 

minimum 75 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Ved prosjekt med 4 enheter eller mer, skal 

minimum 25 m2 pr. enhet utformes som fellesareal. Minimum 50 m2 av arealet skal ligge på 

terreng. 
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Figur 1: Utdrag fra kommuneplan 2018. Planområdet er innenfor «Ytre fortettingssone». 

5.3. Temaplaner 

Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer ble lagt ut til offentlig ettersyn, med 

merknadsfrist 17.02.2018. Temakartet erstatter temakartet Overordnet grønnstruktur, og er en 

del av rulleringen av kommuneplanens arealdel. Temakartet berører eiendommen, med en 

blågrønn forbindelse og økologisk korridor gjennom planområdet.  

Følgende temaplaner er gjeldende for planområdet:  

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011  
Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid  

Forvaltningsplan for vassdrag  

Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016  

Figur 2: Temakart om sammenhengende blågrønne strukturer, ifb. med kommuneplanens arealdel 2018. 

Planområdet 
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Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune  

Skolebruksplanen for 2016-2030  

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019  

Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017 

 

5.4. Reguleringsplaner 

Gjeldende plan for eiendommen er YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, 

PLANOMRÅDE 6, FELT 1 (arealplan-ID: 7530000). 

 
Figur 3: Gjeldene plan for planområdet (arealplan-id: 7530000) 
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I sørøst ligger reguleringsplanen YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, 

PLANOMRÅDE 4, SKRANEVATNET ØST (Arealplan-ID: 6870000). 

 
Figur 4: Reguleringsplan som favner om område mot Skranevannet, arealplan-id: 6870000. 

Like øst for planområdet ligger den mindre endringen for «YTREBYGDA. GNR 34 BNR 1, 

SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, PLANOMRÅDE 7, REVIDERT PLAN FOR 

UTBYGGING» (Arealplan-ID: 7545001).  

 
Figur 5: Mindre endring som ligger like øst for eiendommen. 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

6.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger i et etablert boligområde som består av eneboliger, tomannsboliger og 

rekkehus. Området inngår i opptaksområde for barneskolen Aurdalslia. I nærområdet ligger 

Pandus barnehage og Eldshovde barnehage. Nærmeste dagligvareforretningner ligger på 

Fanatorget omtrent 600 meter nordøst for planområdet og langs FV179 nordvest for 

planområdet. Det ligger to bussholdeplasser i nærheten. Omtrent 600 meter øst for 

planområdet ligger bussholdeplassen Fanatorget, og 500 meter vest for planområdet ligger 

bussholdeplassen Skranesvingen. 

 

Aurdalslia barnehage  

Pandus barnehage  

Eldshovd barnehage  

Fanatorget 

Dagligvarebutikk 
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6.2. Planens avgrensning  

En har tatt med eiendommen 34/234 i sin helhet samt areal ved tilkomst for å sikre frisikt og 

evt. utbedring av kryss i planens avgrensning. I tillegg er et mindre areal av eiendom 34/1 

inkludert for å sikre at planlagt turveg kobles til eksisterende turveg ved Skranevatnet. Dette 

arealet berører plan for Ytrebygda, Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 4, Skranevatnet øst 

(arealplan-ID 4601_6780000). arealet det gjelder er regulert til friområder – 

idrettsanlegg/park/turdrag.  

 

6.3. Tilstøtende arealers bruk/status  

Eiendommen ligger i et etablert boligområde som i hovedsak består av eneboliger. Like øst 

for planområdet ligger et område med tomannsboliger og rekkehus. Like sør for planområdet 

ligger Skranevatnet. Mellom planområdet og Skranevatnet går det en turveg og et grøntareal 

som fungerer som en buffer.  

Figur 6: Kart som viser forslag til planavgrensing (rød stiplet linje). 
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Figur 7: Tilstøtende arealers bruk/status  

 

6.4. Eksisterende bebyggelse   

6.4.1. Bebyggelsesstrukturer  

Planområdet ligger i et etablert boligområde som består av eneboliger, tomannsboliger og 

rekkehus. Område markert med gult i figur under er i hovedsak bestående av eneboliger. Rødt 

område er rekkehusbebyggelse, mens området markert med lyseblått er område som tidligere 

bestod av spredt eneboligbebyggelse, men som i dag består av eneboliger, flermannsboliger 

samt noen lavere leilighetsbygg. Område markert med oransje ligger øst for Sandslivegen og 

består av blokkbebyggelse.  

Planområdet 
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Figur 8: Bebyggelsesstrukturer i området 

6.4.2. Eksisterende bygninger innenfor planområdet  

Eiendommen er opparbeidet med vei og hage og består av et eksisterende hus fra 1963. 

Grunnarbeid på tomten har ført til et tilsig av vann på tomten, dette er samlet to steder i 

vestlig del av tomten.  

 
Figur 9: Flyfoto av planområdet 

 

Aurdalslia 

skole 

Fanatorget 

Småskala 

boligbebyggelse 

Blokkbebyggelse 

Rekkehus-

bebyggelse 

Grøntområde 

Grøntområde 

Eldshovden barnehage 

Konsentrert og 

frittliggende 

småhus 
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6.5. Topografi/landskapstrekk  

Tomten ligger i et område som er del av et åslandskap. Tomten i seg selv er relativ flat mens 

bebyggelsen øst for tomten ligger på et høydedrag.  

6.6. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold 

Figur under viser at det ikke er registrert arter av forvaltningsinteresse innenfor planområdet. I 

Skranevatnet er det registrert gjedde som er en fremmed art med svært høy/høy risiko i 

svartelista 2012. Observasjonen er datert 1989. Det er også registrert Kanadagås som er en 

fremmed art med svært høy/høy risiko i svartelista 2012. Observasjonen er gjort i 2011.  

Sør i Skranevatnet ved inn/utløp til elven som går videre til Håvardstunvatnet er det blant 

annet registrert Fiskemåke (Nær truet (NT), 2010-2016), Tyrkerdue (Nær truet (NT), 2008-

2009, 2019), Gulspurv (Nær truet (NT), 2008-2010), Sivspurv (Nær truet (NT), 2010), 

Taksvale (Nær truet (NT), 2010 og 2017), Sandsvale (Nær truet (NT), 2012-2017), Sothøne 

(sårbar (VU), 2008, 2019) og Sivhøne (sårbar (VU), 2019).  

 

  

Figur 10: Registrerte artsobservasjoner i nærheten av planområdet 

Gjedde,  

Kanadagås 

Gråtrost 

Stjertand 

Skjeand 

Sothøne 

Sivhøne 

Vannrikse 

Fiskemåke 

Tyrkerdue 

Gulspurv 

Sivspurv 

Taksvale 

Sandsvale 

Planområdet 
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6.7. Grønne interesser – tilgang til strandsone/sjø  

Temakartet for sammenhengende blågrønne strukturer skal erstatte temakart overordnet 

grønnstruktur, og er en del av rulleringen av Kommuneplanens arealdel. Temakartet berører 

eiendommen, med en blågrønn forbindelse og økologisk korridor gjennom planområdet. 

Om blågrønn forbindelse står det følgende:  

Forslag til overordnede, blågrønne forbindelser i bebygde områder. Viste forbindelser 

utrykker behov for å styrke eksisterende blågrønne sammenhenger og behov for å etablere 

nye koblinger. Forbindelsene på kartet er prinsipptraseer uten nøyaktig plassering eller 

fastlagt innhold. De blågrønne strukturene kan omfatte økologiske korridorer, 

vassdrag/arealer for overvannshåndtering, turtraseer og/eller byrom 

Om økologisk korridor står det:  

Sammenhengende vegetasjonsbelte i bebygde områder, hvor dyr som f.eks. rev kan ferdes.  

 
Figur 11: Utsnitt av temakart  
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6.8. Kulturminneverdier  

Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet til 

planområdet. De fleste byggene rundt planområdet er bygget de siste 40 årene. Eksisterende 

bygg innenfor planområdet er bygget i 1963 og er ikke et kulturminne. Næreste 

kulturminneverdi ligger sørøst for planområdet på østsiden av FV171 Sandslivegen på 

Feråsen (omtrent 750m i luftlinje fra planområdet). Her er det registrert teknisk/industrielt 

kulturminne (Lyskasterbrønn, Betongplattform og Lyskasterbatteri). Kulturminnet er del av 

festning fra andre verdenskrig og er ikke fredet.  

 
Figur 12: Kulturminneverdier i området 

Lyskasterbrønn, 

Betongplattform og 

Lyskasterbatteri. 

Planområdet 
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6.9. Vei og trafikkforhold, kollektivtilbud  

Figur 13: Vei, trafikkforhold og kollektivtilbud 

Vegen Ytrebygdsvegen og Skranevegen som leder inn til planområdet har en fartsgrense på 

60 km/t og 30 km/t. ÅDT for Ytrebygdsvegen er 12800 mens ÅDT for Skranevegen ikke 

erkjent.  

Det er opparbeidet fortau fra planområdet og nordover langs Skranevegen og vestover via 

Skranelia og Gosen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet 
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6.10. Støy  

Planområdet er ikke berørt av bil- eller flystøy, se figur under. Planområdet ligger imidlertid 

innenfor varslingssonen til Avinor, dette kommer av begrensing av høyder. Avinor blir 

således varslet ved høring/offentlig ettersyn.  

 
Figur 14: Støyforhold i nærområdet 

 

6.11. Vann og avløp  

Det er utarbeidet en VA-rammeplan som er lagt ved endringsforslaget.  

 

Eksisterende vannledninger 

Vannledningen til tomten er tilknyttet ø300mm kommunal ledning i «Skranevegen». 

Vannledningen fra det offentlige nettet inn til eksisterende bolig er et rør med dimensjon 

32mm og er av type NT10 PE rør. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnettet er 

normalt maks +120 moh. For planområdet vil dette bli 7,5 kg trykk. Det er en brannhydrant 

og brannventil i kum 40 meter fra tomten. 

 

Eksisterende spillvannsledninger  

Parallelt med vannledning i «Skranevegen» er det etablert kommunal ø200mm 

spillvannsledning. Eksisterende bolig er koblet til det kommunale ledningsnettet med 

stikkledning av ukjent dimensjon. Avløp fra området føres til Flesland kommunale 

avløpsrenseanlegg. 

 

 

Planområdet 
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Eksisterende overvannssystem  

Ø600mm overvannsledning er lagt parallelt med vann- og spillvannsledning i «Skranevegen». 

Ledningsnettet har utslippspunkt i Skranevatnet sørvest for planområdet. Overvannet renner 

fra eiendommen og til Skranevatnet. 

 
Figur 15: VA-rammeplan utarbeidet av Haugen VVA 

 

6.12. Energi 

Eiendommen er ikke berørt av BKK sitt konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

6.13. Privat og offentlig servicetilbud 

Området inngår i opptaksområde for barneskolen Aurdalslia. I følge Skolebruksplan 2016-

2030 har Aurdalslia skole en kapasitet på 550 elever1. I kvalitetsrapport utarbeidd for 

Aurdalslia skole er det oppgitt et elevtall på 412 i 2018.2 

 

Planområdet inngår i opptaksområde for både Ytrebygda ungdomsskole og Skranevatnet.  

Skranevatnet er en kombinert barne- og ungdomsskole. I tillegg til alle elever fra eget 

barnetrinn får skolen en del ungdomsskoleelever fra Aurdalslia, ca. 30 % av elever fra 

Aurdalslia. Antall elever fra Aurdalslia varierer fra år til år avhengig av om det opprettes 3 

 
1 Skolebruksplan 2016-2018 
2 Kvalitetsrapport for Aurdalslia skole 
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eller 4 parallelle klasser på Skranevatnet. Skranevatnet skole har en kapasitet på 600 elever og 

har ifølge kapasitetsrapport 2018 630 elever.  

 

Ytrebygda ungdomsskole tar alle elevene fra Hjellestad og Liland, ca. 40 % av elevene fra 

Søreide og ca. 30 % av elevene fra Aurdalslia. 3 Ytrebygda ungdomsskole har en kapasitet på 

400 elever og i kvalitetsrapport for Ytrebygda ungdomsskole 365 elever i 2018. 4 

Figur 16: private og offentlige servicetilbud i nærheten av planområdet 

 

Ytrebygda byområde har totalt 31 barnehager, fordelt mellom 25 private barnehager og 5 

kommunale. Planområdet inngår i barnehageområde 18. Område 18 omfatter Aurdalslia, 

Skranevatnet, Søreide, Skeie og Søråshøgda. I nærheten av planområdet ligger den private 

barnehagen Eldshovden med 46 barn pr. 15.12.15. Eldsbakken barnehage er kommunal og 

hadde pr. 15.12.15 69 barn. Barnehagen Kidsa Kokstad er privat og hadde 15.12.15 105 barn i 

barnehagen. I område 18 er det en dekningsgrad på 106%.  

 

Nærmeste dagligvarehandel ligger i Dolvika 700 meter fra planområdet. Det finnes også en 

dagligvarehandel på Fanatorget øst for planområdet. Fanatorget ligger omtrent 2,5 km med bil 

og 1 km for gående fra planområdet. Det ligger to bussholdeplasser i nærheten av 

planområdet, omtrent 600 meter øst ligger bussholdeplassen Fanatorget, og 500 meter vest 

ligger bussholdeplassen Skranesvingen.  

 

Kokstad medisinske senter ligger på Kokstad. Sandsli legekontor ligger på Fanatorget.  

 
3 Skolebruksplan 2016-2018 
4 Kvalitetsrapport for Ytrebygda ungdomsskole 

Aurdalslia skole 

Skranevatnet skole 

Dagligvarehandel 

Dagligvarehandel 

Planområdet 

Eldshovden 

barnehage 
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Figur 17: private og offentlige servicetilbud i nærheten av planområdet 

6.14. Risiko og sårbarhet   

Området ligger med nærhet til grønnstruktur, forslag til blågrønn forbindelse og økologiske 

korridorer. Økologiske korridorer viser sammenhengende vegetasjonsbelte i bebygde 

områder.  

Området ligger omtrent 7 km og 10 min fra Laksevåg brannstasjon og 10-12 km fra Fana 

brannstasjon alt etter hvilken vei man velger til området.  

Planområdet 
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Figur 18: Nærhet til brannstasjon 

6.15. Privatrettslige bindinger 

Ingen kjente.  

 

7. UTREDNINGER IHHT. FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 

 

7.1 Krav om konsekvensutredning (KU)  

I samråd med kommunen har en kommet frem til at planforslaget ikke krever behandling etter 

Forskrift om konsekvensutredninger. 
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8. PLANFORSLAGET 

8.1 Innledning  

Planområde for endringen består av område B3 i gjeldende plan 

SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK PLANOMRÅDE 6. Avgrensingen for endringen er i 

hovedsak satt ut ifra tomtegrensene for gbnr. 34/234 samt tilkomstvegen i nord.  

Planforslaget legger til rette for å bygge ytterligere tre boliger på tomten gbnr. 34/ 234. En 

ønsker å redusere kravet til uteoppholdsareal, fra 500m2 til 75m2 per tomt, som er i tråd med 

KPA 2018. Utgangspunktet for utviklingen av prosjektet er en fortetting av eiendommen der 

en sikrer gode kvaliteter til uteoppholdsareal, solforhold og hensyn til nærliggende 

bebyggelse. Parkering til de nye boligene løses i tilknytning til de nye boligene på bakkeplan.  

Siden den gjeldende planen for området er av eldre dato, vedtatt 10.01.1988, og laget etter 

gammel plan og bygningslov er det blitt utarbeidet et nytt plankart for endringen i henhold til 

dagens plan og bygningslov. Når det gjelder bestemmelsene tar man utgangspunkt i de 

gjeldende bestemmelsene og det er blitt lagt til ny tekst og nye pkt. (2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 7.1, 

7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2).  

Planen berører også en mindre del av vedtatt reguleringsplan for Ytrebygda, 

Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 4, Skranevatnet øst (arealplan-ID 4601_6780000). 

Området det gjelder er regulert til friområder – idrettsanlegg/park/turdrag. Foreslått endring 

etter forenklet prosess medfører ingen endringer av bestemmelser eller arealbruk for 

arealplan-ID 4601_6780000.  

8.2 Reguleringsformål 

Hovedformålet i planforslaget er boligbebyggelse. Det foreslås regulert et felt med formål 

boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse: BFS. Den nye boligbebyggelsen er 

foreslått som eneboliger med maksimal byggehøyde på k+ 51,0. Hver bolig har krav om 75m2 

uteoppholdsareal. Parkering løses på egen tomt.  

Figur 19: Planområdet i gjeldende reguleringsplan (t.v) og nytt plankart for mindre endring (t.h) 
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Tilkomstvei til planområdet er regulert i tråd med dagens situasjon. Ved utbedring av 

avkjørsel og tilkomstvei er det satt krav i bestemmelsene om opparbeiding av grøntområdene 

SVG1-3.   

 

Formål  Totalt areal 

(daa) 

Bebyggelse og anlegg   

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse BFS 1,800 

Total bebyggelse og anlegg  1,800 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Veg o_SV1 

f_SV2 

0.176 

0,133 

Gang-/sykkelveg o_SGS 0,045 

Annen veggrunn o_SVG1 

o_SVG2 

o_SVG3 

0,073 

0,051 

0,094 

Totalt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  0,571 

Grønnstruktur    

Turveg f_GT 0,038 

Friområde o_GF1 

o_GF2 

0,026 

0,014 

Total grønnstruktur  0,078 

Totalt:  2,449 

 

Samlet %-BRA = 60%, utregnet med utgangspunkt i området avsatt til frittliggende 

boligbebyggelse og veg. 

 

8.3 Byggeformål  

På dagens tomt er det i dag oppført en bolig med saltak. Bygget har hovedetasje og kjeller. 

Mønehøyde på dette bygget er på kote + 49.31.  

Det er planlagt én ny bolig på BF1 og to nye boliger på BFS2. Arealet er relativt flatt og 

byggene på BFS1 og BFS2 vil derfor ligge over terrenget. For å tilpasse nye boliger til 

eksisterende bebyggelse er disse planlagt med saltak. De nye byggene ligger på et lavere nivå 

enn byggene i øst og mønehøyden vil derfor komme opp omtrent på planeringshøyden deres.  

Avstand mellom eksisterende bygg på tomten og de nye byggene vil være under 8 meter. Det 

er således viktig med brannforebyggende tiltak mtp. materialvalg på de nye og den 

eksisterende boligen. Avstanden mellom nye bygg innad i planområdet og tilgrensende 

naboer øst og vest for planavgrensningen vil imidlertid være cirka 4 meter. 

Utnyttelse 
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BFS1 og BFS2 

Tomteareal: 1962 m2 

Tillatt utnyttelse: 60% BRA 

Kan bygges: 1177m2 inkl. parkering 

Planlagt og eksisterende BRA inkludert parkeringsplasser: 1150m2 

 

%BRA for BFS: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 %𝐵𝑅𝐴 =  
𝐵𝑅𝐴 (𝑚2) × 100

𝑇𝑜𝑚𝑡𝑒𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚2)
=  

1150𝑚2 × 100

1962𝑚2
= 58,6% ≈ 60% 

 

Planen åpner for 60% BRA, maksimalt opp til 1177m2 BRA 

 

 

8.4 Uteoppholdsareal  

Ifølge kommuneplanen 2018 er det krav om minimum 75 m2 privat uteoppholdsareal pr. 

boenhet i ytre fortettingssone. Det gir et krav på totalt 300 m2 uteoppholdsareal for 

planområdet. Illustrasjonsplan under viser at man kan få minimum 170 m2 uteoppholdsareal 

per. boenhet, dvs. totalt ca. 680 m2. Man oppnår derfor mengdekravet til privat 

uteoppholdsareal.  
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Figur 20: Illustrasjonsplan  

 

Det er videre satt krav til kvalitet på uteoppholdsarealene i § 7.1 i planbestemmelsene. Sol- og 

skyggeanalysen viser uteoppholdsarealer som oppfyller kvalitetskravene med grønn stiplet 

strek, se figur under. Disse viser at deler av terreng på tomt 4 ikke oppfyller kravene til 

helning. Resterende areal er iht. til kvalitetskravene.  
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Figur 21: Sol- og skyggeanalyse som viser uteoppholdsarealer som oppfyller kvalitetskravene – vist med grønnstiplet strek.  

8.5 Parkering/garasjer  

Planområdet ligger i ytre fortettingssone i KPA2018, hvor det stilles krav til minimum 0,8 

parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA.  

I planforslaget er det avsatt to parkeringsplasser per boenhet, totalt 8 parkeringsplasser, i tråd 

med bestemmelse 2.5 i eldre reguleringsplan for området (plan-ID 7530000).  

Parkering løses på hver tomt. Eksisterende bolig har i dag en parkering utenfor byggegrensen 

nordøst i planområdet. Tilføyd bestemmelse 2.5 tillater ikke nye parkeringsplasser eller 

garasjer utenfor byggegrensene.  

8.6 Trafikkareal  

Den eksisterende og de nye boligene vil benytte seg av eksisterende avkjørsel. 

8.7 Støytiltak  

Det er ikke nødvendig med støytiltak i området. 
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8.9 Avfallshåndtering/miljøstasjon  

En beholder dagens renovasjonsløsning, dvs. tradisjonelle bosspann.  

8.10 Solforhold  

Planområdet ligger vestvendt og vil således ha gode solforhold. Det er krav om at halve 

uteoppholdsarealet på bakkeplan skal ha sol i fire timer ved vårjevndøgn.  

 

Figur 22: Solforhold på eiendommen kl. 12.00 (t.v) og kl. 13.00 (t.h) ved vårjevndøgn 

 

Figur 23: Solforhold på eiendommen kl. 14.00 (t.v) og kl. 15.00 (t.h) ved vårjevndøgn 

Soldiagrammene ovenfor viser at kravet til sol på uteoppholdsarealet er oppfylt. For de viste 

klokkeslettene har minimum 60% av arealene sol.  
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8.11 Risiko og sårbarhet 

Siden boligene vil ligge nærmere hverandre enn 8 m, må det utføres tiltak for å hindre 

spredning av brann mellom byggene. 

 

8.12 Vann- og avløp 

Vann- og avløpsanlegg og nye ledninger er omtalt i VA-rammeplan som ligger ved 

endringsforslaget.  

 

Om nye vannledninger står det blant annet:  

Eksisterende ledning fra punkt A til B skal erstattes med rør av dimensjon ø40mm. Ø40mm 

skal legges fra stoppekran i punkt B mot punkt F. Stikkledninger til nye boliger legges med 

dimensjon ø32mm (punkt C, D og E). Vannledning mellom punkt A-D vil bli felles privat for 

eiendommene. Boligene i planområdet er planlagt i høyde fra kote +42 til +45 moh. Det bør 

vurderes behov for trykkreduksjonsventil på forbruksvannet, men dette må kontrolleres i 

forbindelse med tilkobling av byggene. 

 

Om nye spillvannsledninger står det blant annet: 

Nye boliger tilknyttes kommunal ledning i «Skranevegen» via eksisterende kum (punkt B). 

Spillvannsledning på tomt ved punkt C vil ha fall ned til F. Ved punkt F skal spillvannet 

pumpes opp til eksisterende kum i punkt B. Spillvannsledninger og pumpe vil være felles 

private (for de tre nye boligene). 

 

Om overvannssystem står det blant annet:  

Tak- og vegvann infiltreres i grunnen. Nytt overvannsystem vil ikke bli etablert. Ø600mm 

stikkrenne legges under gang- og sykkelveg langs Skranevatnet, mellom ende og ny 

overvannskanal på eiendommen og dagens bekk til Skranevatnet.  

 

Om overvannshåndtering står det blant annet: 

Arealet som skal bebygges vil få hurtigere avrenning som følge av utbyggingen, med større 

andel tette flater. Et eneboligområde har erfaringsmessig en avrenningskoeffisient på 0,5- 

0,7 (jfr. pkt. 5.4.3 i «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune»). Det tette 

arealet med asfalt og hustak har tilsvarende en erfaringsmessig avrenningskoeffisient 

mellom 0,85-0,95.  
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Figur 24: Rammeplan for vann og avløp 

 

8.13 Tilgjengelighet og universell utforming  

Ved utbygging vil krav til universell utforming iht. gjeldende teknisk forskrift følges for bygg 

og uteområder der dette er relevant. Adkomstvegen til planområdet vil være universelt 

utformet.  

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

9.1 Overordnede planer og vedtak  

9.1.1 SPR OG ANDRE OVERORDNET PLANER 

Planforslaget er i samsvar med overordnet retningslinjer og regionale planer. 

 

9.1.2 KOMMUNEPLAN 

Reguleringsplanen er i tråd med arealdelen til kommuneplanen for Bergen 2018. 

9.2 Eksisterende reguleringsplaner  

Gjeldende plan for eiendommen er YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, 

PLANOMRÅDE 6, FELT 1 (arealplan-ID: 7530000). Endringen forholder seg i hovedsak til 

den gjeldende planen da planområdet fortsatt er regulert som bolig. Endringen forholder seg 

imidlertid ikke til den gjeldende planen ift. krav til uteoppholdsareal og utnyttelse. Endringen 

forholder seg til kravene i KPA2018 når det gjelder uteoppholdsareal og utnyttelsesgrad og 
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disse endringene sees derfor ikke på som problematiske. 

 
Figur 25: Gjeldene plan for planområdet (arealplan-id: 7530000) 

Planen berører i tillegg en mindre del av vedtatt reguleringsplan for Ytrebygda, 

Søreide/Søvik/Steinsvik, Planområde 4, Skranevatnet øst (arealplan-ID 4601_6780000). 

Området det gjelder er regulert til friområder – idrettsanlegg/park/turdrag. Foreslått endring 

etter forenklet prosess medfører ingen endringer av bestemmelser eller arealbruk for 

arealplan-ID 4601_6780000.  

9.3 Konsekvenser for naboer  

Byggene i endringsforslaget ligger på et lavere nivå enn bebyggelsen øst for tiltaket. 

Mønehøyden ligger omtrentlig på planeringshøyde med bebyggelse i øst. Nybygg vil derfor 

ikke forringe utsikt og solforhold for naboer i øst.  

 

Mht. nærmeste nabo i vest, gbnr. 34/209, er det i dag mye vegetasjon som skiller de to 

eiendommene. Storparten av denne vegetasjonen ligger på gbnr. 34/209. Det vil derfor være 

viktig å ta hensyn til og bevare denne vegetasjonen i bygge- og anleggsperioden. Sol- og 
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skyggediagrammene i kap. 8.10 viser at endringsforslaget ikke vil på virke solforholdene på 

naboeiendom i vest.  

 

 
Figur 26: Snitt som viser ny bebyggelse ift. eksisterende 

Prosjektet er planlagt slik at det vil passe inn med omkringliggende bebyggelse. Nye boliger 

vil ikke gi tap av sol eller utsikt for naboer, som vist i vedlagte illustrasjoner.  

Som følge av ny bebyggelse kan det forventes noe økt trafikk langs Skranevegen 

sammenlignet med eksisterende situasjon. Se kap. 9.4.  

Som del av prosjektet vil det etableres en turveg som kobler Skranevegen med turveg langs 

Skranevatnet. Denne vil være allment tilgjengelig.  
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Figur 27: Perspektiv sett fra nord 

 
Figur 28: Perspektiv sett fra nordvest 
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Figur 29: Perspektiv fra sør 

 

9.4 Trafikk og parkeringsforhold  

Endringen vil føre til 6 flere parkeringsplasser på tomten. Dette vil gi en mindre økning i 

trafikk. En ser ikke på denne som vesentlig. Parkering vil foregå på egen tomt og ikke være til 

hinder for andre i nærmiljøet.   

9.5 Kulturminner  

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

9.6 Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet  

Planforslaget legger ikke beslag på areal som er av verdi for friluft, natur eller barn og unge. 

Hensynssone H540 er en sone for bevaring av grønnstruktur. Denne sikrer at en bevarer en 

grønnstruktur mot Skranevatnet. 

 
Figur 30: Figur som viser hensynssone H540 mot Skranevatnet 
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9.7 Naturmangfold 

Det er et nasjonalt mål å arbeide for bevaring av biologisk mangfold. Det fremgår av St. meld 

(2015-2016), Norsk handlingsplan for naturmangfold - Natur for livet, at arealplanlegging er 

et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Naturmangfoldloven (nml.) stiller krav til tiltak som 

skal gjennomføres, for å sikre at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 

slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur», jf. § 1 i loven. For å oppfylle dette formålet 

skal utøving av offentlig myndighet skje på grunnlag av prinsippene i nml. § 8 - § 12, jf. § 7.  

Videre følger en vurdering av foreslått reguleringsendring opp mot disse prinsippene.  

Nml. § 8 stiller krav om at offentlige avgjørelser som berører naturmangfoldet skal bygge på 

«vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger». Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til 

sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. En skal også legge vekt på «kunnskap 

som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen».  

Planområdet består i dag av en enebolig med parkeringsplass og skur/bod. Nabobebyggelse er 

i hovedsak større eneboliger og tomannsboliger. Reguleringsendringen har som formål å 

legge til rette for tre nye boliger innenfor planområdet.  

Vi er ikke kjent med at det foreligger faglige rapporter og utgreiinger om naturmangfold i 

planområdet. Vurderingene videre er gjort på grunnlag av kunnskap innhentet fra offentlige 

databaser og publikasjoner som f.eks. Naturbase, Miljøstatus og Artsdatabankens Artskart. 

Ingen spesielle eller viktige landskap, økosystem, naturtyper eller arter finnes innenfor 

planområdet. Det er ingen registrerte observasjoner av rødlistearter i planområdet. I 

Skranevatnet, sør for planområdet, er det gjort noen observasjoner av sårbare (VU) og nært 

truede (NT) arter. De aktuelle artene er sivhøne (2019), sothøne (2009, 2019, 2020) og 

fiskemåke (2019). Det er imidlertid ingen grunn til å tro at foreslått tiltak vil påvirke disse 

artene ettersom observasjonene er gjort i tilstrekkelig avstand fra planområdet.  

Planen vil dermed ikke påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter.  

Heller ikke verneområder, nærområder til verneområder, marint beskytta områder eller 

vernede vassdrag vil bli påvirket av planframlegget. Det er ikke sjø eller vannforekomster i 

området som planen vil ha følger for, og ingen utvalgte kulturlandskap blir påvirket. Planen 

vil videre ikke påvirke biologiske viktige livsmiljø registrert i Miljøregistrering i skog (MiS) 

eller inngrepsfrie naturområde (INON).  

Planframlegget vil etter dette ikke påvirke område eller naturtyper som er spesielt verdifulle 

for naturmangfold. Nml. § 8 er dermed ikke til hinder for å tillate reguleringsendringen.  

Nml. § 10 stiller krav til at en skal vurdere hvordan tiltaket påvirker økosystemet. Den 

samlede belastningen på økosystemet skal legges til grunn for hva som kan tolereres. Dette 

må også ses i sammenheng med pbl. § 4-2 om «planens forhold til rammer og retningslinjer 

som gjelder for området» og vilkårene for krav om konsekvensutredning. En er ikke kjent 

med at utbyggingen av boliger vil medføre nevneverdig virkning for landskap, økosystem, 
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naturtyper og arter. Det er heller ikke gjort viktige registreringer av landskap, økosystem eller 

naturtyper i samband med planområdet. Naturmangfold av stor viktighet vil ikke bli berørt av 

reguleringsendringen. Det er heller ikke kjent at det foreligger andre tilsvarende tiltak eller 

andre typer tiltak eller inngrep i området som påvirker naturmangfoldet.  

Den «samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for», jf. nml. § 10, vil være 

svært liten og prinsippet er ikke til hinder for reguleringsendringen. 

Videre skal det etter nml. § 9 legges til grunn et føre-var-prinsipp i vurderinga av tiltak, for å 

unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Det skal ikke gis tillatelse til tiltak der en 

ikke har tilstrekkelig kunnskap. 

Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og verknadene denne 

reguleringsplanen vil ha på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet kommer etter dette ikke til 

bruk, jf. nml. § 9. 

Etter nml. § 12 skal en for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet ta 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 resultater». Det er ikke kjent at planen vil medføre skader på 

naturmangfoldet.  

Det er heller ikke kjent at planforslaget til medføre miljøforringelse, slik at det vil oppstå 

kostnader som tiltakshaver skal dekka etter prinsippet i nml. § 11.   

Samla er konklusjonen at en har tilstrekkelig kunnskap om virkningene av forslag til 

reguleringsplan, og at dette ikke vil ha vesentlig virkning for naturmangfoldet i området, jf. 

nml. § 8-12, jf. § 7. 

9.8 Privat og offentlig servicetilbud  

Flere boliger vil være med å opprettholde servicetilbudet i nærområdet. Det er også 

tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager i området. 

9.9 Risiko og sårbarhet  

Bakgrunn 

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

bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der. 

 

Akseptkriterier og metode 

Akseptkriteriene definerer hva risiko en er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innen følgende tema; liv, 

helse, ytre miljø og materielle verdier. Rettledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 

Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene.  

 

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.  
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Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens: 
 KONSEKVENSER 

Ubetydelig/ ufarlig 
Mindre alvorlig/ en 

viss fare 
Betydelig/ kritisk Alvorlig/ farlig 

Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

E
R

 

Liv og helse 

Ubetydelige 

personskader 

 

Ingen fravær 

Mindre personskade 

 

Sykemelding i noen 

dager 

Betydelige 

personskader 

 

1 - 10 personer 

alvorlig skadd 

 

Personer med 

sykefravær i flere uker 

Alvorlig personskade 

 

10 - 20 personer 

alvorlig skadde 

 

1 - 10 personer døde 

Svært alvorlig 

personskade 

 

> 20 personer alvorlig 

skadde 

 

> 10 personer døde 

Miljø  

(jord, vann og luft) 

Ubetydelige 

miljøskader 

 

 

Mindre utslipp, ikke 

registrert i resipient 

Mindre alvorlig, men 

registrerbar skade 

 

Noe uønsket utslipp 

 

 

Restaureringstid < 1 år 

Betydelig miljøskade 

 

 

Betydelig utslipp med 

behov for tiltak 

 

Restaureringstid 1 – 3 

år 

Alvorlig miljøskade 

 

 

Stort utslipp med 

behov for tiltak 

 

 

Restaureringstid 3 – 10 

år 

Svært alvorlig 

miljøskade 

 

 

Stort ukontrollert 

utslipp med svært stort 

behov for tiltak 

 

Restaureringstid > 10 

år 

Økonomiske/ 

materielle verdier 

Ubetydelig skade 

 

< 500.000 kr 

 

 

Teknisk infrastruktur 

påvirkes i liten grad 

Mindre skader 

 

500.000 – 10 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i noen 

timer 

Betydelige skader 

 

10 – 100 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i flere 

døgn 

Alvorlige skader 

 

100 – 500 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

settes ut av drift i flere 

måneder. Andre 

systemer rammes 

midlertidig 

Svært alvorlige skader 

 

> 500 mill. kr 

 

Teknisk infrastruktur 

og avhengige systemer 

settes permanent ut av 

drift 

 

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
an

n
sy

n
li

g
h

e
t 

En hendelse oftere enn hvert 20. år S5      

En hendelse per 20 – 200 år S4      

En hendelse per 200 – 1000 år S3      

En hendelse per 1000 – 5000 år S2      

En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1      

 

Hendelser i røde felt Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det 

utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.  

Hendelser i gule felt ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføres for å redusere risikoen (ALARP = As Low As 

Reasonable Practicable). Det vil være naturlig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for 

vurderingen av ytterligere risikoreduserende tiltak.  

Hendelser i grønne felt I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter 

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

 

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:  
Naturbasert sårbarhet 

 Uønsket hendelse/forhold  Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og 

helse  

Miljø  Økonomi  

Ekstremvær www.met.no, VA-rammeplan (vedlagt planbeskrivelsen) 

1 Sterk vind   S5xK1 S5xK1 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.  

2 Store nedbørsmengder   S5xK1 S5xK1 Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke 
sett på som en risiko for planområdet. VA-

rammeplan beskriver hvordan overvann skal 

håndteres. 

3 Store snømengder     Store snømengder er sjelden et problem i området.  

4 Annet      

Flomfare www.nve.no, VA-rammeplan (vedlagt planbeskrivelsen) 

5 Flom i elver / bekker     Ikke aktuelt. 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
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6 Flom i vassdrag/ innsjøer   S5xK1 S5xK1 Planområdet ligger ved Skranevatnet og kan derfor 

være utsatt for økt vannstand.   

7 Overvannshåndtering     VA-rammeplan viser hvordan 
overvannsproblematikk skal håndteres.  

8 Springflod / stormflod     Ikke aktuelt. 

9 Historisk flomnivå     Ikke aktuelt. 

10 Annet      

Skredfare www.miljostatus.no 

11 Kvikkleireskred     Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.  

12 Lausmasseskred     Ingen registrert fare. 

13 Is – og snøskred     Ingen registrert fare. 

14 Steinras, steinsprang     Ingen registrert fare. 

15 Historiske hendelser     Ingen registrert skredhendelser i området. 

16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no  

17 Setninger     Ingen kjent fare.  

18 Utglidinger     Ingen kjent fare. 

19 Radon  S4xK1   Området er registrert med moderat til lav aktsomhet. 
Sikring mot radon behandles etter teknisk forskrift.

 
Figur 31: Radonkart. (Kilde ngu.no) 

20 Annet     

Plante og dyreliv www.miljøstatus.no 

21 Planter    Ingen sårbare arter registrert i naturbase. 

22 Dyr    Ingen sårbare arter registrert i naturbase. 

23 Fugler    Ingen sårbare arter registrert i naturbase. 

24 Annet    Ingen sårbare arter registrert i naturbase. 

Kulturområde www.miljøstatus.no, kulturminnedokumentasjon (vedlagt planbeskrivelsen) 

25  Fornminne    Ingen kjente i planområdet. 

26 Kulturminne    Ingen kjente i planområdet. 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

 Uønsket 

hendelse/forhold  

Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og 

helse 

Miljø  Økonomi   

Brann/eksplosjon 

27 Brannfare S4xK2 S4xK2 S4xK2 Planområdet ligger omtrent 7 km og 10 min fra 

Laksevåg brannstasjon. Området ligger ikke i et 

brannsmitteområde.  

Det er under 8 m mellom eksisterende bygg på 

tomten og de nye byggene. Det er derfor viktig med 

brannforebyggende tiltak mtp. materialvalg på de nye 

og den eksisterende boligen. 

28 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

29 Annet     

Energitransport 

30 Høgspent    Ingen kjent risiko. 

31 Lågspent    Ingen kjent risiko. 

32 Gass    Ingen kjent risiko. 

33 Annet   
 

 
 

Forurenset vatn 

34 Drikkevasskjelde    Ingen kjent risiko. 

35 Sjø, badevatn, fiskevatn, 
vassdrag og liknende.  

   Ingen kjent risiko. 

36 Nedbørsfelt    Ingen kjent risiko. 

http://www.miljostatus.no/
http://www.miljøstatus.no/
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37 Grunnvassnivå    Ingen kjent risiko. 

38 Annet     

Forurenset 

39 Kjemikalieutslepp    Ingen kjent risiko. 

40 Annet     

Forurenset - luft 

41 Støv/partikler/røyk    Ingen kjent risiko. 

42 Støy    Ingen kjent risiko. 

43 Lukt    Ingen kjent risiko. 

44 Annet     

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø  

45 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 

46 Friluftsliv  S3xK2  Planforslaget sikrer en buffersone mot Skranevatnet.  

47 Annet     

Sårbarhet knyttet til infrastruktur 

 Uønskede 

hendelser/forhold  

Potensiell risiko for:  Merknad 

Nr. Liv og 

helse 

Miljø  Økonomi   

Trafikkfare http://www.vegkart.no  

48 Trafikkulykker på veg S4xK2   Planforslaget vil gi en mindre økning i ÅDT. Det vil 

alltid være en viss fare for trafikkulykker på vei. Det 

er lav fartsgrense i boligområdet. 

49 Annet     

Forurensning 

50 Støv/partikler    Ingen kjent risiko, relativt lav trafikkmengde i 

området både før og etter tiltak.  

51 Støy    Ingen kjent risiko, relativt lav trafikkmengde i 

området både før og etter tiltak. 

52 Lukt    Ingen kjent risiko. 

53 Utslepp/kjemikalier    Ingen kjent risiko. 

54 Annet     

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

55 Veg S4xK2   Planforslaget vil gi en mindre økning i ÅDT. Det vil 

alltid være en viss fare for trafikkulykker på vei. Det 

er lav fartsgrense i boligområdet 

56 Sjø    Ingen kjent risiko. 

57 Luft    Ingen kjent risiko. 

58 Annet     

 

 

 

 

 

Akseptkriterier: 

RISIKOMATRISE - arealbruk 

(LIV OG HELSE) 
 

RISIKOMATRISE - arealbruk 

(MILJØ) 
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(ØKONOMI) 
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http://www.vegkart.no/
http://www.vegvesen.no/
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Kommentar til ROS-analysen: 

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

rød sone i tabellene over. Det er avdekt noen scenarioer som har en viss risiko knytt til seg, og 

hvor man bør vurdere tiltak for å bedre tryggheten. Følgende punkt havner innenfor gult felt: 

Brannfare (27), Friluftsliv (46), Trafikkulykker på veg (48), Veg (55).  

For friluftsliv er det satt av hensynssone som sikrer at det beholdes en buffersone mot 

Skranevatnet og turstien rundt Skranevatnet. Når det gjelder trafikkulykke og vegforhold vil 

det alltid være en viss fare for trafikkulykker på vei. Tilsvarende gjelder for brann, da det 

alltid er en viss risiko for brann. Avbøtende tiltak som følge av kort avstand mellom byggene 

er fastsatt i bestemmelsene, § 7.8.  

 

9.10 Infrastruktur (vei/vann/avløp, el-anlegg etc.)  

Planforslaget vil benytte seg av den eksisterende infrastrukturen. Avkjørselen inn til tomten 

vil bli strammet opp for å gjøre den mer trafikksikker og oversiktlig. Planområdet har videre 

god tilgang til offentlig vann og avløp. 

 

9.11 Konsekvenser for næringsinteresser  

En er ikke kjent med at planforslaget vil gi virkninger for næringsinteresser. 

 

9.12 Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen  

Ingen kjente.  

10. MEDVIRKNING  

Det er avklart i oppstartsmøte, avholdt 26.04.18, at endringen kan behandles som en endring 

etter forenklet prosess. Dette medfører at det ikke er krav om å kunngjøre eller varsle oppstart 

av endring. Det skal derfor kun varsles om endring etter forenklet prosess, som skal gi en 

oversikt og beskrivelse av de foreslåtte endringene samt behovet for og konsekvensene av 

disse. Berørte grunneiere, naboer og aktuelle høringsinstanser vil få anledning til å uttale seg 

ved varsel om endring etter forenklet prosess.  


