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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
- Fortetting av to eneboligtomter.  
- Foreslår tre boligblokker på 3-4 etasjer rundt et felles tun.  
- Parkering i p-kjeller.  
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PLANFORUM 
Etatens planforum behandlet saken 21.01.2020 og trakk følgende konklusjon:  
 
Det er behov for overordnet planavklaring i området. Byråden er anmodet om å ta stilling til 
om det skal nedlegges midlertidig forbud mot tiltak. 
 
Forslagsstiller anbefales å utsette oppstart til det er avklart om det nedlegges midlertidig 
forbud mot tiltak. Oppstart kan likevel gjennomføres dersom forslagsstiller ønsker det til tross 
for den reguleringsrisiko som er kjent. 
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 

- Det må påregnes ekstraordinære utredningskrav knyttet til offentlig fysisk og sosial 
infrastruktur. 

- Videre planarbeid innebærer en risiko med hensyn til et mulig midlertidig forbud mot 
tiltak. 

- Rekkefølgekrav knyttet til infrastrukturtiltak må påregnes. 
- God strøkstilpasning må vektlegges og synliggjøres gjennom arkitektonisk utforming i 

planforslaget. 
- Vilkår for fortetting er at planforslaget må tilføre nye, gode kvaliteter til området og 

sikre gode uteoppholdsarealer. 
- Støyproblematikk og renovasjon må løses på en hensiktsmessig måte. 

 
2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

2.1 Forslag om midlertidig bygge- og deleforbud  
Plan- og bygningsetaten (PBE) har sett behovet for en helhetlig planlegging av 
området. Det det vist til sak 201919801 hvor fagetaten har anmodet oppstart av arbeid 
med et midlertidig bygge- og deleforbud. Det ble pekt på at frimerkeplanleggingen 
medfører at det er vanskelig å se hvilken belastning planene vil medføre samlet, for 
både sosial og teknisk infrastruktur i området og hvilke nye behov som kan oppstå. 
 
Fagetaten informerte om de ulike utforingene på Skjold: 

o Sosial infrastruktur– uklart om det vil være tilstrekkelig med skole- og 
barnehagekapasitet i fremtiden sett i lys av fortettingsstrategien.   

o Det er mangel på offentlige møteplasser og lekearealer. Det er per i dag uklart 
hvor disse bør etableres.  

o Teknisk infrastruktur – Vestland fylkeskommune er negative til planarbeid før 
fv. Apeltunvegen er rustet opp. Det stilles også krav om at det gjennom 
detaljplanene blant annet må reguleres og opparbeides gang- og sykkelveg 
langs kv. Hjortevegen. Reguleringen og etableringen blir noe stykkvis og 
oppdelt.  

o Flere av planforslagene har utfordringer med å løse renovasjon innenfor egen 
tomt. Det skal i hovedsak etableres nedsenkede renovasjonsløsinger som er 
arealkrevende. Felles renovasjonsløsinger er ønskelig.  

o Det etableres parkeringskjeller innenfor hvert prosjekt. Dette er ikke 
hensiktsmessig grunnet terrenginngrep, beslaglegning av areal til vegformål 
samt målet om nullvekst i personbiltrafikken. Det er derfor ønskelig med 
parkering i et felles anlegg i området.  
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Det ble i møtet skissert ulike alternativer hva angår videre planarbeid:  

a) Det kan nedlegges et midlertidig byggeforbud og at det samtidig startes opp et 
offentlig planarbeid. Arbeidet med detaljplanen blir da satt i bero.  

b) Et offentlig planarbeid startes opp uten at det nedlegges et midlertidig 
byggeforbud. Detaljplaner må da samordnes med det offentlige planarbeidet.  

c) Det nedlegges ikke et midlertidig byggeforbud og det startes ikke opp et 
offentlig planarbeid. Utfordringene i området må løses gjennom detaljplanene.  

 
Det er dermed mye usikkerhet om videre prosess som vil ha en innvirkning på både 
fremdrift så vel som utredningskrav. Byrådets vurdering av saken skal foreligge innen 
kort tid. Fagetaten anbefalte i møtet at forslagsstiller bør avvente varsel om oppstart av 
planarbeid til dette er avklart.  

 
2.2 Tidlige planarbeid  

Det har vært et tidligere planarbeid for eiendommene. Fagetaten opplyste at våre 
vurderinger gjort i fagnotatet fremdeles gjør seg gjeldende. Det ble også bekreftet at 
materialet fra saken kan gjenbrukes, men må oppdateres.  

 
2.3 Byform og arkitektur 

 Av planinitiativet fremkommer det mange gode intensjoner om blant annet et prosjekt 
som er åpent og imøtekommende med et tydelig grønt preg. Det legges også fokus på å i 
størst mulig grad beholde terrengformasjonene. Fagetaten, Byarkitekten, Byantikvaren 
og Byggesak stiller seg positivt til dette.   

 
 Et karakteristisk trekk ved Skjold er store eiendommer med mye grønt mellom boligene. 

Dette må videreføres i prosjektet gjennom den arkitektoniske utformingen av byggene 
samt en bevisst utforming av arealene mellom bebyggelsen.  

  
Byarkitekten ga tilbakemelding om at foreslått gesimshøyde på de høyeste byggene 
måtte reduseres av hensyn til skala og stedstilpasning. Både fagetaten, Byantikvaren og 
Byggesak støttet denne vurderingen. Byarkitekten pekte på at takvinkel gjerne kan økes, 
at det må ilegges fokus på utforming av inngangspartier og at utstrekningen av 
parkeringskjelleren måtte vurderes. Forslagsstiller ble anmodet om å ha fokus på 
materialbruk. LAB Eiendom informerte at de har mål om å redusere klimagassutslipp 
gjennom valg av materialer, noe som anses som veldig positivt.  

 
Byantikvaren kommenterte bruken av arker i enkelte av skissene. Det ble vist til at 
eksisterende bebyggelse har enkle takformer og at dette bør videreføres i planforslaget.  

 
2.3.1 Byggehøyder og grad av utnytting 

Det må fremlegges illustrasjoner med ulike byggehøyder og innvirkningen disse har 
på solforholdene til nabobebyggelsen og på uteoppholdsarealet innad i prosjektet. 
Valg av høyde på bygg skal gjøres på bakgrunn av denne utredningen samt med 
hensyn til stedstilpasning.  
 
Grad av utnytting vil avhenge av mengde- og kvalitet på uteoppholdsareal, bokvalitet 
samt tilpasningen til omgivelsene.  
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2.3.2 Bebyggelsesstruktur 
Det anses som positivt at bebyggelsen er vist med tunstruktur. Valg av grep må 
imidlertid begrunnes i hvilke kvaliteter som kan oppnås innenfor planområdet så vel 
som konsekvensene for nabobebyggelsen.  

 
2.3.3 Byrom og møteplasser 

Det er mangel på lekeplasser og møteplasser i området. Dette må derfor løses 
innenfor planområdet.  

 
 

2.4 Samferdsel, herunder parkering 
  
 Kv. Hjortevegen 

Kv. Hjortevegen har høy ÅDT (rundt 4000) og har dårlig tilbud for myke trafikanter. 
Kommunale vegmyndigheter har fått mange klager om at eksisterende fortau er smale 
og i dårlig stand, samt oppleves utrygge.  
 
Bymiljøetaten (BME) stilte i møtet følgende krav:  
 
Gang- og sykkelveg 
Det skal reguleres og opparbeides en gang- og sykkelveg med bredde på minimum 3,5 
m + rekkverk og grøfteareal. Dette reguleres langs planområdet i planforslag 65700000 
og beslaglegger noe areal. Noe av dette er avsatt til midlertidig rigg- og anleggsområde 
som blir tilbakeført som boligformål etter utbygging.  
 
Fagetaten vil avklare om foreliggende planforslag skal regulere det samme strekket eller 
ikke. Det ble i møtet poengtert at alle planforslag må kunne realiseres uavhengig av 
hverandre.  
 
Eksisterende avkjørsler  
BME krever at antall avkjørsler til Hjortevegen holdes til et minimum. Det ble stilt krav 
om at avkjørselen til gnr. 40 bnr.1020 og bnr. 40 bnr.1818 må stenges. Hvordan dette 
skal løses må drøftes i den videre planprosessen.  

 
 Regulering av kryss 

Fagetaten informerte at det trolig vil bli gitt krav om å regulere krysset 
Bjørnevegen/Sætervegen/Hjortevegen/Skjoldstølen. Dette fordi krysset ikke er regulert 
etter gjeldende håndbøker.  
 
Dette kravet, og øvrige rekkefølgekrav avklares i løpet av planprosessen.  
 
Kv. Dyrhaugen 
Den trafikale situasjonen i Dyrhaugen må vurderes nøye med hensyn til varelevering til 
butikken, innkjøringen til parkeringskjeller, renovasjon og myke trafikanter.  
 
BME stilte krav om at vegbredden må økes fra vegkryss ved Hjortevegen frem til 
avkjørselen til prosjektet.  
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Fv. Apeltunvegen  
Vestland Fylkeskommune har frarådet oppstart av planarbeid. Det pekes på behovet for 
bedre og tryggere tilbud til myke trafikanter langs fylkesveg Apeltunvegen. 
Apeltunvegen er per i dag regulert, men ikke utbygd i samsvar med plan. 
Reguleringsplanene for vegen er eldre planer som vurderes å ikke ivareta dagens krav til 
trafikksikkerhet og framkommelighet.  
 
Det må utarbeides en trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet. I analysen må det 
også redegjøres for tilknytningen til fylkesvegnettet.  

 
Parkering  
KPA 2018 angir en parkeringsdekning for bil mellom 0,6-1,2 per 100 m2 BRA i 
byfortettingssonen. Det anbefales en parkeringsdekning i den nedre delen av sjiktet. 
Forslagsstiller informerte i møtet at det vil foreslås 0,8 plasser for å sikre at 
fremmedparkering ikke skjer. Parkeringsdekningen diskuteres i det videre planarbeidet, 
og må vurderes opp mot resultatene i trafikkanalysen.  

 
Grunnet nærhet til Osbanetraseen er det viktig med god tilrettelegging for sykkelbruk. 
Dette innebærer blant annet en parkeringsdekning for sykkel som er høyere enn 
minimumskravet i KPA 2018. Kvalitetskravene i KPA for sykkelparkering må 
innarbeides i planforslaget.  

 
2.5 Renovasjon  
Renovasjon skal i sin helhet løses på privat grunn. Det må tas særlig hensyn til myke 
trafikanters sikkerhet.  
 
Det er trolig krav om nedgravde renovasjonsløsninger da det legges opp til flere enn 10 
boenheter. Dette er arealkrevende da det innenfor planområdet må etableres 
oppstillingsplass samt snumuligheter for renovasjonsbil. Det anbefales å utarbeide en 
RTP på et tidlig tidspunkt og sendes til BIR for uttale.  

 
2.6 Uteoppholdsarealer og bokvalitet  
Uteoppholdsarealet skal oppfylle mengde- og kvalitetskravene i KPA 2018 § 14.2 hva 
angår sol, støy og helning.  
 
Halve arealet på bakkeplan skal ha sol i 4 timer ved vårjevndøgn. Det er ikke lenger 
eksakte tidspunkt som skal vises i sol- og skygge-illustrasjoner. Det skal vises at det er 
gode solforhold i prosjektet. 
 
Uteoppholdsarealet skal ikke være støyutsatt. Det er positivt at det legges opp til at 
bebyggelsen skal skjerme for vegstøy. Bruken av støyskjermer bør minimeres.  
 
Det må utarbeides en støyanalyse.  

 
Nye byggeprosjekter skal beskrive hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter det 
tilfører omgivelsene og tilstøtende byrom. Dette innebærer:  

- Etablere arealer som kan brukes av nærmiljøet.  
- Etablere gangforbindelser.  
- Bidra til infrastrukturtiltak i området.  
- Ha fokus på arkitektur og estetikk.  
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2.7 Naboforhold  
Konsekvenser for naboer når det gjelder sol, utsikt og innsyn skal utredes, beskrives og 
illustreres. 

 
2.8 Barn og unge 
2.8.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
 
Planområdet ligger helt i grensen mellom opptaksområdet for Skjold og Smørås 
barneskole, det vises til skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. I følge 
barnehagebruksplanen 2016–2030 oppfyller Fana bydel delvis 
barnehagedekningen. Det er generelt ikke mange barnehager i gåavstand. 

 
2.8.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 
Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 
gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

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

 
2.10 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

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

 
2.11 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
 
2.12 Vann, avløp og overvannshåndtering 
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-
rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 
VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 
kravspesifikasjonen. 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6547/article-155059
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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3.0 UTREDNINGER 
 

3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 
Tema Ansvarlig Merknader 
Stedsanalyse 
med anbefalingskart  

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

Trafikkanalyse Forslagsstiller   

Støyanalyse Forslagsstiller  

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
3.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 
4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

4.1 Rekkefølgekrav 
Vurderes i løpet av planprosessen. 

  
5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
Krysset Bjørnevegen/Sætervegen/Hjortevegen/Skjoldstølen må tas med i 
planavgrensningen. Det må også tas med areal mot øst til der hvor plangrensen for plan 
65700000 slutter etter krysset. 
 
Utkast til planavgrensning sendes til fagetaten til ettersyn før det varsles oppstart.  

 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
5.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Fana, Gnr. 40, Bnr. 533 m.fl Hjortevegen 

 
5.3 Eiendomsforhold 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. 

 
 

6.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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7.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

  Forslagsstiller avventer planoppstart til vedtak om utredning av arealdisponering og 
infrastruktur på Skjold foreligger.  

  Et videre planarbeid medfører en reguleringsrisiko.  
  Det må påregnes ekstraordinære utredningskrav. 
  Det må påregnes krav om regulering og opparbeiding av infrastruktur.  
  Det kan arbeides videre med plangrepet basert på tunstruktur.   
  Byggehøyder bearbeides videre.  
  Det sikres gode og tilgjengelige uteareal mellom bebyggelsen. 
  Det etableres gangforbindelser gjennom planområdet.  

 
 
8.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

8.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Avklaring av bygge/deleforbud Fagetaten Snarlig 
B Avklaring om kryss skal reguleres Fagetaten Snarlig 
C Avklaring om hvilke areal som 

skal reguleres også av denne 
planen.  

Fagetaten Snarlig  

 
8.2 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

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

Innlevering 1. gangs 
behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
 
8.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 
kunngjøres og varsles. 
 
For veiledning, se etatens nettsider. 
Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 
de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 
høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 
de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 
saksnummer. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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8.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 
Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 
oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 
planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 
etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 
 
8.5 Dialog 
Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 



Bergen kommune.    Saksnr. 201918555/8 

 
Side 10 av 10 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på e-post senia.hagen@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201918555. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Senia Hagen -  
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: LAB Eiendom, Postboks 3 Kristianborg, 5822 BERGEN 

  
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
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