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1. SAMMENDRAG 
 

Foreliggende planforslag er utarbeidet av Ard arealplan AS i samarbeid med Yr Arkitekter 

AS. 

 

Planforslaget for Nordre Gommershaugen legger til rette for en moderat fortetting med inntil 

20 boenheter fordelt på 2 leilighetsbygg, i formål BBB1 og BBB2 (bolig- og 

blokkbebyggelse). I formål BBB1 kan etableres inntil 7 boenheter og i BBB2 kan det 

etableres inntil 13 boenheter. Den nye bebyggelsen er plassert hensiktsmessig i terreng, med 

gode solforhold og utearealer. Det skal legges til rette for én tilkomst med parkeringskjeller 

for begge delfeltene samt felles renovasjonsløsning for alle enhetene. 

 

Det har i planprosessen vært vurdert ulike plasseringer av den nye bebyggelsen. Det har vært 

spesielt viktig å sikre uteoppholdsarealer og stille side med tilfredsstillende støyforhold, samt 

å sikre den nye bebyggelsen gode lys- og solforhold.  

 

Planforslaget legger til rette for opparbeiding av ny tilkomst til planområdet. Den nye 

tilkomsten vil føre til at planforslaget ikke fører til ytterligere trafikk gjennom Nordre 

Gommershaugen sammenliknet med dagens situasjon. Det er i planforslaget vist areal til 

nedgravd renovasjonsløsning samt parkeringslomme til bossbil. Renovasjonsløsningen er 

knyttet til den foreslåtte tilkomsten. Planforslaget viser også areal avsatt til trafo/energianlegg. 

 

Det er ett hus innenfor planområdet i dag. Eksisterende bebyggelse er dokumentert både 

utvendig og innvendig i kulturminnerapport vedlagt planforslaget. Planforslaget legger opp til 

at huset kan rives.  

 

Etter varsling av oppstart i desember 2016, ble planområdet varslet ytterligere utvidet i 

november 2017. Dette for å sikre regulert gang- og sykkelveg sørover mot gangbruen og for å 

sikre regulert offentlig friområde ned mot Birkelandsvannet etter krav fra Bymiljøetaten i 

Bergen kommune. 

 

Planforslaget var på offentlig ettersyn høsten 2018. I etterkant av offentlig ettersyn har 

prosjektet blitt nedskalert, med mindre fotavtrykk, lavere byggehøyder og en reduksjon i 

antall enheter. I tillegg er eiendommene gnr 115 bnr 29 og 267 tatt ut av planområdet (formål 

BBB3 i planforslaget som var på offentlig ettersyn), og trafo i krysset Nordre 

Gommershaugen/Sandslimarka er flyttet for å sikre frisikt i krysset. 
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

  

Bydel Ytrebygda 

Gårdsnavn (adresse i sentrum) Nordre Gommershaugen 7, 9  
Gårdsnr./bruksnr. 115/42 
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) KPA 2010: Bebyggelse og anlegg 

KPA 2018: Ytre fortettingssone.  

RP: Ytrebygda. Gnr. 115 Bnr. 11,14,15, 

Gnr. 116 Bnr. 5, 8, m.fl. Birkelandsvatnet 

(planid: 5500000), regulert til 

frittliggende eneboliger. 
 

  
Forslagsstiller Marka Utbygging AS 
Grunneiere (sentrale) Marka Utbygging AS 
Plankonsulent Ard arealplan as 
 

 
Ny plans hovedformål Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 
Planområdets areal i daa 9 daa 
Grad av utnytting %-BRA = 75%, utregnet fra område 

avsatt til bebyggelse og anlegg (BBB, 

BKT og uteoppholdsareal). 

Parkeringskjeller, ramper, 

forstøtningsmurer, støyskjerm og trapper 

er ikke medregnet i BRA. 
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Inntil 20 boenheter 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Støy, byggehøyder, tilkomst, frisikt 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) n 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) n 
 

  
Kunngjøring oppstart, dato 03.12.16 
Fullstendig planforslag mottatt, dato  
Informasjonsmøte avholdt (j/n) n 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 

3.1 BAKGRUNN 

 

Utgangspunktet for planarbeidet har vært å øke utnyttelsen på eiendommen. Planområdet 

ligger i et etablert boligstrøk, men også nær bybanestopp og kollektivtilbud. I nærheten av 

planområdet er det også en rekke næringsbygg og offentlige bygg. Det er et ønske å legge til 

rette for leilighetsbebyggelse (lavblokk) i tråd med målet om å fortette. 

 

3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET   

Den bærende idé for boligprosjektet er at boenhetene skal være av ulik størrelse og passe til 

ulike aldersgrupper. Boligene skal være solvendt, og leilighetsbyggene skal plasseres slik at 

naboene mister minst mulig utsikt. I tillegg skal bebyggelsen tilpasses terrenget. Ny 

bebyggelse skal passe inn i eksisterende bomiljø, og det er lagt krav i bestemmelsene om at 

fremtidsrettet bruk av tre skal etterstrebes som bygningsmaterialer. En skal i størst mulig grad 

unngå reflekterende materialer. Farger på bygg skal være harmoniske og i tråd med 

omkringliggende omgivelser. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som en 

rekkehusbebyggelse. Saltakene på hver av de to husrekkene skal ha variasjon i takvinkel, 

bredde eller høyde. 
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4. PLANPROSESSEN 
4.1 VARSLING 

Det ble gjennomført oppstartsmøte den 29.09.16 

med Bergen kommune der representanter fra 

planavdelingen og byggesak deltok. I tillegg stilte 

forslagsstiller og representanter fra Ard arealplan. 

 

Varslingsbrev ble sendt ut til parter, naboer og 

offentlige og private høringsinstanser den 30.11.16. 

Planoppstart ble annonsert under kunngjøringer i 

Bergens tidende den 03.12.16. Frist for å komme 

med merknader/uttalelser ble satt til 20.01.17, som 

er syv uker. Merknadsfristen var satt til syv uker på 

grunn av ferieavvikling rundt jul. 

 

Det ble i tillegg den 12.01.17 sendt varsel til naboer 

med en radius på 50 m fra plangrensen etter innspill 

fra Bergen kommune. Fristen for merknader ble 

utvidet til 24.02.17. 

 

Etter undervegsmøte 16.08.17 og gjennomgang av 

merknader besluttet kommunen å be om ytterligere 

utvidelse av plangrensen for å regulere mer vegareal 

og grøntareal. Resterende vegareal fra gjeldende 

reguleringsplan (planID:5500000) bør blant annet 

sikres som offentlig gang- og sykkelveg for å lage en sammenhengende skoleveg til 

Ytrebygda skole. I tillegg ønsket kommunen å regulere gnr 115 bnr 92 til offentlig 

friområde for å sikre allmennheten tilgang til Birkelandsvannet. Dette ble varslet berørte 

naboer i brev datert 01.11.17 med merknadsfrist 24.11.17. 

 

 

4.2 MERKNADER I FORBINDELSE MED PLANFORSLAGET 

Det kom inn 12 merknader/uttalelser i forbindelse med varslingen. Tre av disse er fra 

naboer. Oversikt over samtlige merknader med kommentarer finnes i merknadsskjema 

vedlagt planforslaget. 

 

Det ble avholdt undervegsmøte med Bergen kommune den 16.08.17. I etterkant av 

undervegsmøte, som nevnt over, er planavgrensningen endret til også å omfatte vegen i 

sør frem til gangbrua samt eiendommen som grenser til vannet. Berørte naboer ble varslet 

om dette i eget brev. 

 

Det kom inn to merknader til varsel om utvidet plangrense. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Side | 8 

 

 
Planavgrensningen ved offentlig ettersyn 

 

Planforslaget var på offentlig ettersyn fra 04.08.18 til 18.09.18. Det kom inn 17 merknader 

ved offentlig ettersyn. Av disse var 8 merknader fra private.  
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER  
 

5.1 FYLKES(DEL)PLAN OG REGIONALE PLANER 

 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland, 2015-2026 

Planen erstatter gjeldende Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og 

handel fra 2002. Planen inneholder retningslinjer for arealbruk og forvaltning. Planen har fem 

hovedmål: 1) Hordaland skal ha attraktive senter som fremmer livskvalitet, robust næringsliv 

og miljøvennlig transport. Sentrene skal tilrettelegge for vekst i hele fylket, 2) Sentrene skal 

utformes slik at de er attraktive å bo og drive næring i, 3) Sentrene skal ha et mangfold av 

tjenester, arbeidsplasser, fritids- og kulturtilbud tilpasset senteret sitt nivå i senterstrukturen, 

4) Sentrene skal være attraktive for handel med handelsvirksomhet dimensjonert etter nivå i 

senterstrukturen og 5) Sentrene skal være tilrettelagt for effektiv og miljøvennlig transport i, 

til og fra sentrum. 

 

5.2 KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLAN 

Planområdet er i ny kommuneplan (KPA 2018) vist som Ytre Fortettingssone. 

 

 
Ny kommuneplanens arealdel. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel. 

 

I ny kommuneplan (KPA 2018) har den Ytre fortettingssonen blant annet en bestemmelse om 

at grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene, og skal være mellom 30% og 120% BRA. 
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5.3 REGULERINGSPLAN(ER)  

Gjeldende plan innenfor området er FANA, BIRKELANDSVATNET. Gnr.115 Bnr. 11, 14, 

15, 56 m.fl. (Plannr. 5500000), ikrafttred 23.02.1981. Området er avsatt til frittliggende 

boliger, med utnyttingsgrad U=0,15.  

 

 
Gjeldende reguleringsplan. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel. 

 

I 1982 ble det foretatt en mindre endring på veg 5 i overnevnte plan. Sørøstlige del av 

planområdet inngår også i plan 6150000 (Ytrebygda, gnr 116 bnr 107 m.fl., Sandsli Vest) 

vedtatt i 2015. Dette området gjelder kommunalt veianlegg. 

 

 
 Utsnitt av plan for Ytrebygda, gnr 116 bnr 107 m.fl., Sandsli Vest (PlanID 61500000). 
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I nærheten av planområdet ligger følgende reguleringsplaner:  

1. YTREBYGDA. GNR 115 BNR 140 M.FL., SANDSLI 

SKOLE/FRIOMRÅDE/INDUSTRI (Planid 5501000), ikrafttred 13.10.2003.  

 

2. YTREBYGDA. RV 580 FLYPLASSVEGEN, 4-FELT MED SAMMENHENGENDE 

KOLLEKTIVFELT (Planid 9470200), ikrafttred 06.12.2004.  

 

3. YTREBYGDA. GNR 115 BNR 137, ØST FOR BIRKELANDSVATNET, 

VESENTLIG REGULERINGSENDRING (Planid 5500700), ikrafttred 30.01.1989.  

 

5.4 EVENTUELLE TEMAPLANER  

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011,  

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019,  

Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017 

 

5.5 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

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

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Videre har planretningslinjene som formål å:  

sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sikre mer effektiv 

energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene og sikre at kommunene bruker et 

bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

De statlige retningslinjene for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging har som mål at 

steds- og byutvikling blir tilpasset de lokale forholdene og at transportsystem skal utvikles 

slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode 

løsninger, trygge lokalsamfunn og boligmiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i 

planleggingen. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

De statlige retningslinjene for barn og unges interesser i 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. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 

Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene 

av disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, 

friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.   



 

 

Side | 12 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
 

6.1 BELIGGENHET  

Planområdet ligger på Nordre Gommershaugen på Sandsli i Ytrebygda bydel. Planområdet 

ligger like ved Flyplassvegen, om lag 15 km sør for Bergen sentrum og 3,6 km øst for 

Laguneparken. Området hører til skolekretsene Liland (1-7 kl.) og Ytrebygda ungdomsskole 

(8.-10. kl.). Sandsli videregående skole ligger like ved planområdet.  

 

6.2 AVGRENSNING 

Planavgrensningen forholder seg primært til eiendomsgrensene. Det er tatt med areal ved 

kryss for å sikre tilkomst til planområde samt frisikt i tillegg til vegareal sørover mot 

gangbruen, samt arealet mot Birkelandsvatnet. Etter offentlig ettersyn er planområdet endret, 

eiendommene gnr 115 bnr 29 og 267 er tatt ut av planområdet. 

 

  
Avgrensning ved offentlig ettersyn til venstre, endelig avgrensning til høyre 

 

 

6.3 TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS  

Planområdet ligger i et eksisterende boligfelt, med eneboliger nord, sør og vest for 

planområdet. I sørøst ligger næringslokale med Biltema med store arealer avsatt til 

overflateparkering. Øst for planområdet ligger vegen Sandslimarka og Sandsli videregående 

skole. Vest for bebyggelsen ligger Birkelandsvatnet, sørlig del av vatnet er vist med 

hensynssone 560_213, biologisk mangfold, bevaring naturmiljø jfr. retningslinje § 27.3.4 i 

KPA 2010.  

 

6.4 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Den eldste bebyggelsen i byggefeltet er fra årene 1960-1970, og består hovedsakelig av 

eneboliger. På andre siden av vegen Sandslimarka ligger Sandsli videregående skole samt 
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større kontorbygg over tre til fire etasjer. Det er i dag én enebolig på eiendommen og det 

foreligger rammetillatelse for en tomannsbolig på denne.  

 

 
Eksisterende bebyggelse i og nær området (utarbeidet av Yr Arkitekter AS) 

 

6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK  

Planområdet ligger i et relativt flatt område i sørlig ende av en rygg som strekker seg i nord-

sør retning.  

 

6.6 SOLFORHOLD  

Planområdet ligger godt til uten terrengformasjoner som påvirker solforholdene nevneverdig.  

  

6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD 

Planområdet ligger like ved Birkelandsvatnet. Sørlig del av Birkelandsvatnet er registrert som 

vann og vassdrag med viktige viltområder i temakart for grøntfaglige interesser i forbindelse 

med kommuneplanens arealdel. Her er det også observert arter som er registrert i 

artsdatabanken. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Det er 

observert Stjertand, Vipe, Sothøne og Åkerrikse som er truede arter på rødlista. Sothøne og 

Åkerrikse er sist observert på Birkelandsvatnet i 2010, mens Stjertand er observert i 2015. Det 

er observert Vipe nær planområdet i 2011. Birkelandsvatnet er i kommuneplanens arealdel 

vist med hensynssone biologisk mangfold. 
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Rødlistede arter nær planområdet. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel. 

 

Østlig del av planområdet er registrert med uproduktiv blandingsskog. Det er ellers ikke 

registrert andre spesielle naturverdier i området.  

 

6.8 GRØNNE INTERESSER 

Planområdet består av én enebolig og spor av lek fra barn er naturlig. Det er lite sannsynlig at 

området brukes av skoler/barnehager til rekreasjon da området hovedsakelig er en privat tomt. 

Sandsli idrettsanlegg ligger omtrent 2 km nord for planområdet. Her finner man utendørs 

fotballbane, med sandvolleyballbane samt anlegg innendørs med klatrevegg, håndballbane og 

turnanlegg. Liland idrettspark ligger omtrent 3,8 km vest for planområdet.  

 

6.9 KULTURMINNEVERDIER 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet eller i nærheten. Det er utarbeidet en 

kulturminnerapport vedlagt planforslaget. Rapporten dokumenterer eksisterende bebyggelse i 

planområdet både innvendig og utvendig. 

 

6.10 VEI OG TRAFIKKFORHOLD  

Det er ikke registrert ÅDT på den kommunale vegen Sandslimarka eller den 

privat/kommunale vegen Nordre Gommershaugen i vegkartene til Statens vegvesen. Det er 

utført manuelle biltellinger (i januar 2018) og tallene viser en omtrentlig ÅDT på 3400 i 

Sandslimarka. Dette er et sannsynlig tall også når vi ser på tallene fra avkjørselen fra 

Flyplassvegen til Sandslivegen i vegkartene til vegvesenet. De manuelle trafikktellingene er 

vedlagt planforslaget.  

 
 

Rødlistet arter: 

Stjertand (2015) 

Sothøne (2010) 

Åkerrikse (2010) 

Vipe (2011) 
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Oversikt ÅDT 

 

I henhold til Statens vegvesens vegkart i 2016 så har avkjøringen fra Flyplassvegen til 

Sandslivegen, Sandslimarka mm. 11 000 ÅDT. Av disse har Sandslivegen 7200 ÅDT. 

 

Nordre Gommershaugen har en fartsgrense på 50km/t og Sandslimarka har en fartsgrense på 

40 km/t forbi planområdet. 

 

Fra rundkjøring på FV 171 Sandslivegen og videre på Sandslimarka frem til planområdet er 

det registrert åtte ulykker i tidsrommet 1999-2009. Tre ulykker var med bil, fire med mc og en 

med fotgjenger, to av ulykkene hadde alvorligste skadegrad: alvorlig skadd1.  

 

6.11 STØY 

Planområdet er blant annet berørt av støy fra vegtrafikk fra RV 580 Flyplassvegen. 

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul 

(Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser 

en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at årsdøgntrafikk, som er et av de viktigste 

parametere i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt 

beregningsår. 

 

 
1 https://www.vegvesen.no/vegkart/ 
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Støykart (kommuneplanens arealdel) 

 

Det er utarbeidet støyrapport vedlagt planforslaget.  

 

6.12 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING 

Planområdet ligger omtrent 800 m sør for bybanestoppet Sandslimarka. 400 m nord for 

planområdet på vegen Sandslimarka går rutene 23 (Straume terminal- Sandsli/Kokstad- 

Bergen lufthavn), 26 (Åsane terminal- Birkelandsskiftet terminal) og 55 (Bønes- Sandsli). På 

RV 580 Flyplassvegen ligg busstoppet Gomarshaug, her går rutene 50E (Birkelandsskiftet 

terminal – Sandsli – Oasen – Bergen busstasjon) og 53 (Milde – Hjellestad – Birkelandskiftet 

terminal (-Bergen sentrum).  
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Oversikt kollektivtilbud nær planområdet (utarbeidet av Yr Arkitekter AS) 

 
 

6.13 VANN OG AVLØP 

Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på 

offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 124 moh. Avløpet i området føres til 

Flesland kommunale avløpsrenseanlegg. Kommunalt vann- og avløpsnett i området: 

 

Vann: Ø150mm vannledning i duktilt støpejern, i gate Nordre Gommershaugen 

Ø 250 mm vannledning i duktilt støpejern, i gate Sandslimarka 

 

Slukkevannsuttak: Hydrant/kum med brannventil er etablert i Nordre Gommershaugen og 

Sandslimarka 

 

Spillvann: Ø 200 mm spillvannsledning i betong, i gate Nordre Gommershaugen 

Ø 200 mm spillvannsledning i betong, gate Sandslimarka 

 

Overvann: Ø400 mm overvannsledning i betong, i gate Sandslimarka 

Ø 1000 x 2 mm overvannsledning i betong, i gate Sandslimarka 
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Det er utarbeidet VA-rammeplan vedlagt planforslaget. 

 

6.14 ENERGI 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

 

6.15 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD 

Planområdet ligger innenfor opptaksområdet til Liland skole (barneskole) og Ytrebygda skole 

(ungdomsskole). Liland skole hadde skoleåret 2016/2017 i overkant av 280 elever på 1.-7. 

trinn. Skolebruksplanen 2016-2030 for Bergen kommune oppgir en maksimal kapasitet for 

skolen på 400 elever. Det er forventet et elevtall på 447 i 2030 (Skolebruksplan Bergen 

kommune), og hvis denne prognosen slår til må Liland skole utvide sin kapasitet.  

 

Ytrebygda skole har et elevtall på 297 elever skoleåret 2015/16, og en kapasitet på 400 elever. 

Det er i skolebruksplanen forventet et elevtall på 326 i år 2030, og det betyr at Ytrebygda 

skole har god kapasitet til å ta imot flere elever. 

 

 
Oversikt over skoler i Ytrebygda bydel. Ungdomsskoler vist med blått og barneskoler vist med 

rødt. 
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I Ytrebygda bydel er det forventet en samlet vekst i antall elever fra 3950 i 2016 til 4368 i 

2030 (Skolebruksplan Bergen kommune). 

 

Det er flere barnehager i nærområdet, kartet under viser lokalisering av barnehager og skoler.  

Planområdet ligger innenfor barnehageområde 19 Hjellestad, Liland. Ytrebygda bydel har 

ifølge barnehagebruksplan i Bergen kommune totalt 31 barnehager, hvor fem av disse er 

kommunale barnehager.  Dekningsgraden for Ytrebygda per 15.12.2015 var på 113% 

(Barnehagebruksplan for Bergen, 2016 – 2030).  Det er der dermed god barnehagedekning i 

Ytrebygda i dag. Ut ifra gjeldende prognose, og dersom det ikke etableres noen nye tiltak i 

Ytrebygda i perioden fram til 2030, antas dekningsgraden i Ytrebygda byområde å være ca 

96% i 2030 (fra Barnehagebruksplan 2016 – 2030, side 163).   

 

 
Oversikt over barnehager i Ytrebygda. Planområdet omtrentlig markert med rød sirkel. 

 

Nærmeste dagligvarehandel ligger i underkant av én kilometer fra planområdet. 3,6 km øst for 

planområdet ligger Lagunen Storsenter og Laguneparken. Her finner man 160 virksomheter, 

hvorav 135 butikker, serveringssteder og øvrige service- og tjenestetilbud. 
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6.16 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er ikke spesielle forhold knyttet til risiko og sårbarhet i planområdet. Det er utarbeidet 

VA-rammeplan vedlagt planforslaget og denne beskriver tiltak knyttet til overvann.  

 

6.17 PRIVATRETTSLIGE BINDINGER 

Ingen kjente.  
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7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Ikke aktuelt 
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

8.1 INNLEDNING 

Planforslaget legger til rette for å etablere to leilighetsbygg (lavblokk) med til sammen inntil 

20 boenheter. Plasseringen av den nye bebyggelsen er nøye vurdert med tanke på hensynet til 

naboeiendommer, kvalitet på uteoppholdsarealer samt sol- og lysforhold. Leilighetsbyggene 

er fordelt i formål BBB1 og BBB2. Det skal legges til rette for én tilkomst med 

parkeringskjeller for begge delfeltene samt felles renovasjonsløsning. 

 

Det har i planprosessen vært vurdert ulike plasseringer av den nye bebyggelsen. Det har vært 

spesielt viktig å sikre uteoppholdsarealer og stille side med tilfredsstillende støyforhold, samt 

å sikre den nye bebyggelsen gode lys- og solforhold. Bebyggelsen skal utføres med saltak og 

fremstå som en rekkehusbebyggelse. Saltakene på hver av de to husrekkene skal ha variasjon i 

takvinkel, bredde og høyde. 

 

8.2 REGULERINGSFORMÅL 

Hovedformålet i planforslaget er bolig. Det foreslås å regulere to delfelt med formål 

boligbebyggelse – blokkbebyggelse: BBB1 og BBB2. I BBB1 kan det maksimalt etableres 7 

boenheter, i BBB2 kan det maksimalt etableres 13 boenheter. Det er lagt til rette med 

uteoppholdsareal avsatt som f_BUT i plankartet. 

 

 
Planforslag for Nordre Gommershaugen 
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§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 41 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1) 715 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB2) 994 

Energianlegg (BE) 26 

Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT) 40 

Uteoppholdsareal (BUT) 1196 

Sum areal denne kategori: 3012 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) 

Veg (SV1) 204 

Veg (SV2) 116 

Veg (SV3) 49 

Kjøreveg (SKV1) 817 

Kjøreveg (SKV2) 632 

Fortau (SF1) 250 

Fortau (SF2) 52 

Fortau (SF3) 192 

Gang-/sykkelveg (SGS1) 163 

Gang-/sykkelveg (SGS2) 133 

Gang-/sykkelveg (SGS3) 423 

Gangveg/gangareal 49 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1) 267 

Annen veggrunn – 

tekniske anlegg (SVT2)   

75 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT3)   

76 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT4)   

46 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT5)   

87 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT6)   

23 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT7)   

19 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT8)   

109 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT9)   

83 

Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT10)   

10 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG1) 123 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG2) 6 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG3) 80 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG4) 4 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG5) 52 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG6) 25 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG7) 205 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG8) 46 

Sum areal denne kategori: 4416 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) 

Friområde (GF) 352 

Sum areal denne kategori: 352 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (m²) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS1 og 

VFS2) 

640 

Sum areal denne kategori: 640 

Totalt alle kategorier:   8415 m2 

 

8.3 BYGGEFORMÅL  

Leilighetsbyggene er planlagt med 3 etasjer og skal fremstå som rekkehusbebyggelse. 

Bebyggelsen skal utføres med saltak. Bygningenes planlagte høyder er henholdsvis inntil kote 

+ 51,5 meter i BBB1, inntil kote + 52 i BBB2. Denne type bebyggelse er valgt fordi 
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lokaliseringen og tomtens utforming gir rom for en slik bruk og en slik utnyttelse. Grad av 

utnytting er satt til %-BRA = 145% i BBB1 og til % BRA = 115% i BBB2.  

 

 
Planlagt ny bebyggelse med saltak (Yr Arkitekter AS) 

 

Grad av utnytting per delfelt er beregnet slik: 

 

BBB1: 1005m2 BRA x 100/715m2 (flatearealet) = 140,6% ≈ 145% (1037m2) 

BBB2: 1080m2 BRA x 100/963m2 (flatearealet) = 112,1% ≈ 115% (1108m2) 

 

Dette gir en samlet BRA på inntil 2145m2 til bolig i planområdet. Det kan totalt etableres 

inntil 20 nye boenheter innenfor planområdet. Det skal etableres minimum 20% leiligheter 

over 80 m2 og maksimum 20% leiligheter under 50 m2. 

 

Samlet har planforslaget en utnyttelse på %BRA = 75%, utregnet fra område avsatt til 

bebyggelse og anlegg (BBB1, BBB2, BKT og uteoppholdsareal (BUT)). Beregningsgrunnlag: 

 

BBB1 = 715m2 

BBB2 = 963m2 

BKT = 40m2 

BUT = 1196m2 

=  2914m2 

 

 

m2 BRA: 

 

BBB1: 1037m2 

BBB2: 1108m2 

= 2145m2 

 

2145x100/2914 = % BRA = 73,6 ≈ 75% 
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I tillegg er det lagt til rette for å etablere parkeringskjeller. Parkeringskjeller, ramper, 

forstøtningsmurer, støyskjerm og trapper er ikke medregnet i BRA. Parkeringskjelleren skal 

etableres under f_BUT (vist med bestemmelsesområde #2). 

 

Tekniske installasjoner skal integreres i bygningskroppen og det er ikke tillatt med 

takoppbygg over maksimal byggehøyde med unntak av piper og nødvendige heisoppbygg 

som kan rage opptil 1,5 m over maksimal tillatt byggehøyde. 

 

Eksisterende bebyggelse på tomten må rives for å kunne realisere prosjektet.  

 
Byggeformål  

Reguleringsformål Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

Antall boenheter Totalt 20 nye boenheter 

Felt BBB1  7 

Felt BBB2  13 

Byggehøyde  

Felt BBB1 BH k + 51,5 

Felt BBB2 BH k + 52,0 

% BRA  

Felt BBB1 %-BRA = 145% 

Felt BBB2  %-BRA = 115% 
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Illustrasjonsplan (Yr Arkitekter AS) 

 

8.4 LEK/UTEOPPHOLDSAREAL  

 

Alle boenhetene skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av tilstrekkelig størrelse og 

kvalitet i samsvar med areal- og kvalitetskravene i kommuneplanens arealdel. Det skal 

etableres minimum 75m2 uteoppholdsareal per boenhet. Alle enheter skal ha privat uteareal. 
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Minimum 40% av uteoppholdsarealet skal utformes som fellesareal. Dette vil også være i tråd 

med arealkrav i bestemmelsene i KPA 2018. 

 

Det er utarbeidet en egen illustrasjon som viser hvordan uteoppholdsarealet er tenkt løst. 

Illustrasjonen er vedlagt planforslaget. 

 

 

 
Illustrasjon uteoppholdsareal (Yr Arkitekter AS) 

 

Det skal etableres småbarnslekeplass på minst 100 m2 i formål f_BUT. Lekearealet 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.  

 

For å sikre gode støyforhold kan det bli nødvendig å etablere støyskjerm knyttet til 

uteoppholdsarealet. Endelig plassering og utforming av støyskjerm i uteoppholdsarealet skal 

avklares ved detaljprosjektering. 
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8.5 PARKERING/GARASJE(R)  

Det skal bygges parkeringskjeller og det skal legges til rette for minimum 0,8 

bilparkeringsplass per boenhet, og minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA 

bolig.  

 

All bilparkering skal skje i parkeringskjeller. Tilkomst til parkeringskjeller skal etableres fra 

tilkomstveg f_SV2. Det skal etableres ladepunkt for el-bil i parkeringskjelleren. 

 

Minimum 10% av parkeringsplassene skal være utformet og reservert for 

bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand og gunstig trasé til 

hovedadkomst. 

 

Gjeldende parkeringsdekning inkluderer gjesteparkering, og skal utgjøre minst 15%. 

 

Sykkelparkeringsplassene skal hovedsakelig etableres i parkeringskjeller, og det skal også 

tilrettelegges for sykkelparkering på bakkenivå tilknyttet inngangsparti.  

 

Adkomst til sykkelparkering i parkeringskjeller skal være trinnfri og adskilt fra biltilkomst. 

 

 

8.6 TRAFIKKAREAL 

I planforslaget reguleres både offentlig og privat vei. I tillegg er deler av vegen sørover mot 

gangbru regulert til gang- og sykkelveg. Det er i bestemmelsene satt krav til at de som bruker 

denne vegen for å komme til sin bolig skal ha kjørbar tilkomst. 

 

Det er i planforslaget foreslått en ny tilkomst til planområdet fra kommunal veg Nordre 

Gommershaugen. Det er regulert gang- og sykkelveg mot sør etter krav fra Bymiljøetaten. 

Dette er skolevegen til Ytrebygda skole og til Liland skole. I tillegg er det regulert ytterligere 

fortausbredde sammenliknet med dagens situasjon i den kommunale delen av Nordre 

Gommershaugen, fortauet er regulert med 2,5 meters bredde og den kommunale kjørevegen 

med 5,5 meters bredde. Det er i tillegg regulert nytt fortau fra Sandslimarka til de planlagte 

nye boligene. 

 

Eksisterende trafo må flyttes på grunn av krav til frisikt. Trafoen ligger i dag tett på 

vegkrysset Nordre Gommershaugen/Sandslimarka. Det er vist nytt areal til plassering av trafo 

med formål BE (Energianlegg) på andre siden av vegen. Ny plassering av trafo er foreslått 

plassert på tomten til Biltema, gnr 115 bnr 251. 
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Dagens situasjon i krysset. 

 

Den kommunale vegen Nordre Gommershaugen kan klassifiseres som en overordnet boligvei. 

Vegen er i dag registrert med fartsgrense på 50 km/t på vegkartet til Statens vegvesen. 

Overordnede boligveger bør ha fartsgrense 30 eller 40 km/h (Statens vegvesen sin håndbok 

N100). Vi har tatt utgangspunkt i 40 km/t i Nordre Gommershaugen. Beregnet ÅDT 

(årsdøgntrafikk) er 245. 

 

Den kommunale vegen Sandslimarka kan klassifiseres som en overordnet boligvei som i dag 

har en ÅDT på 3400. Vegen er ikke en forkjørsvei. Den har mye trafikk fra næring, skoler og 

fra boliger. Vegen er registrert med fartsgrense på 50 km/t på vegkartet til Statens vegvesen, 

men på stedet er det skiltet med 40 km/t. Overordnede boligveger bør ha fartsgrense 30 eller 

40 km/h (Statens vegvesen sin håndbok N100). Vi har tatt utgangspunkt i 40 km/t i 

Sandslimarka. 

 

Fremtidig trafikkmengde inn i Nordre Gommershaugen vil bli generert av til sammen rundt 

70 boliger (50 eksisterende boliger og rundt 20 nye boliger). ÅDT i Nordre Gommershaugen 

vil i fremtidig situasjon blir rundt 245 kjøretøy i døgnet i henhold til utregning under. 

 

Normal 3,5 bilturer per bolig x 70 boliger = 245 bilturer per døgn  

Minimum 2,5 bilturer per bolig x 70 boliger = 175 bilturer per døgn 

Maksimum 5,0 bilturer per bolig x 70 boliger = 350 bilturer per døgn 

 

Eksisterende kommunal veg Sandslimarka som er tilknyttet den kommunale vegen Nordre 

Gommershaugen, består som nevnt av boliger, næring og skole. Sandsli videregående skole 

ligger blant annet i Sandslimarka. ÅDT i Sandslimarka vil også i fremtidig situasjon bli rundt 
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3400 kjøretøy i døgnet. Da er det ikke tatt høyde for ytterligere trafikkøkning i denne vegen, 

som følge av nærhet til bybanestopp og nullvisjonen til Bergen kommune. 

 

Overordnede boligveger er boligveger i de ytre by- og tettstedsområdene og har 

samlevegfunksjon. Overordnede boligveger bør ha fartsgrense 30 eller 40 km/t. Stoppsikt (Ls) 

i dimensjoneringsklasse overordnede boligveger skal være 30 meter ved fartsgrense 40 km/t. 

 

Ls er beregnet stoppsikt til bilene. Stoppsikt er nødvendig siktlengde fram til et objekt for at 

bilføreren skal kunne oppdage, reagere, vurdere om han skal bremse og bremse kjøretøyet til 

stopp. 

 

Siktkrav i uregulerte T-kryss 

Den kommunale vegen Sandslimarka er i dag ikke en forkjørsvei, og kjørende i den 

kommunale vegen har vanlig vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre. Biler som kommer 

fra nord i den kommunale vegen, må således stanse for trafikk som kommer ut fra den 

kommunale vegen Nordre Gommershaugen. Siktkrav i uregulerte T-kryss legges til grunn. 

 

I henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 skal frisikt i uregulerte kryss planlegges ut 

ifra figuren under. 

 

 
Siktkrav i uregulerte kryss, fra Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

Stoppsikt (Ls) i dimensjoneringsklasse overordnede boligveger skal være 30 meter ved 

fartsgrense 40 km/t. ÅDT på sekundærvei (Nordre Gommershaugen) vil ligge på mellom 100-

500 kjøretøy i døgnet. Videre skal L2 (avstand fra kanten på kjørebane til øyepunkt) være 6 

meter. L2 planlegges ut ifra figuren under.  

 

 
Tabell D.3 fra Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

I henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100, skal det være frisikt 6x30 m mot sørøst og 

20x30m mot nordvest når fartsgrense er 40 km/t i uregulerte T-kryss. Vi har tatt høyde for en 

frisikt i tråd med håndboken. Mot nordvest må trafoen flyttes for å realisere frisikt. Mot sørøst 

vil det være enkelt å gjennomføre frisikt i henhold til håndboken.  
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På grunn av momentene som er beskrevet, ser en at en frisiktsone er vanskelig å få til uten å 

måtte flytte trafo. Planforslaget legger derfor opp til at eksisterende trafo må flyttes. 

 

8.7 STØYTILTAK 

Det er utarbeidet støyrapport fra Norconsult vedlagt planforslaget. Støyrapporten konkluderer 

med at planområdet ligger utsatt til for vegtrafikkstøy fra Flyplassvegen, men også fra andre 

veger.  Støyen kommer fra både sør og øst.  

 

Alle boenhetene kan få stille side hvis de blir bygd gjennomgående. Boenhetene må ha 

planløsninger som sikrer oppholdsrom mot vegtrafikkstøy så langt det lar seg gjøre.  

 

Det vil være behov for skjerming av private uteplasser mot vegtrafikk. Avhengig av 

planløsninger og størrelse på rom og vinduer, kan det bli behov for lydisolerende vinduer 

utover standardkvalitet, men dette kan først avgjøres ved byggesøknad. 

 

For å sikre tilfredsstillende krav til støynivå på terrasser og balkonger kan det være 

nødvending med akustisk tette rekkverk. 

 

Uteplasser på bakkeplan ved de østligste delene av BBB2 får høyest støynivå. Det største 

bidraget til støyen på disse uteplassene kommer fra Sandslimarka, og et akustisk tett 

rekkverk/støyskjerm vil bedre støynivået på disse uteplassene og gi de et støynivå under den 

tilrådde grensen. 

 

Støyrapporten viser at omfanget av støyskjerming vil være større i en situasjon uten 

byggetrinn 3 Ringveg vest og skjerming langs denne vegen, som er regulert i forbindelse med 

den vegen. 

 

Det er lagt krav til støyskjerming i bestemmelsene:  

 

Det skal etableres støyskjerming for å oppnå tilfredsstillende støynivå på utearealer, og for å 

oppnå stille side på bebyggelsen. Endelige støytiltak avklares ved detaljprosjektering og 

dokumentasjon må fremlegges sammen med søknad om tiltak. Følgende forutsetninger må 

være oppfylt: 

- Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dB. 

- Minst ett soverom må plasseres på den stille siden. 

- Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå over 55 dB. 

- Alle boenhetene skal være gjennomgående eller ha minimum to sider med fasade bortsett fra 

boenheter i sokkeletasje i bygg B (i formål BBB2), som vil få ensidig fasade mot sør. 

 

 

8.8 AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON 

Det er satt av areal til avfallshåndtering. Det legges til rette for nedgravd løsning (og eventuelt 

bossug) i tråd med renovasjonskravene til BIR. Det er også satt av oppstillingsplass for 

renovasjonsbil i planforslaget. Det er satt krav i reguleringsbestemmelsene om utarbeiding av 

renovasjonsteknisk avfallsplan og at denne skal være godkjent av BIR før søknad om tiltak.  

 

Det har i planarbeidet vært vurdert ulike løsninger for oppstillingsplass for renovasjonsbil. 

Først med parkeringslomme langs kommunal veg Nordre Gommershaugen og med snuareal i 

vegkrysset knyttet til regulert gang- og sykkelveg og den private delen av Nordre 
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Gommershaugen i sør. Denne løsningen er ikke optimal på grunn av trafikksikkerheten i 

gang- og sykkelvegen. Foreslått løsning plasserer renovasjonsanlegget med snuareal inne på 

tomten for planlagt tiltak.  

 

8.9 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er ikke spesielle forhold knyttet til risiko og sårbarhet innenfor planområdet. Overvann og 

eventuelle flomtiltak er omtalt i VA-rammeplanen vedlagt planforslaget. Det er utarbeidet en 

risiko- og sårbarhetsanalyse i kapittel 9 punkt. 9.9. 

 

8.10 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Hele prosjektet tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet. Rampe er vist på 

perspektiver vedlagt planforslaget. 

 

8.11 ANNET 

Det er i bestemmelsene lagt inn disse rekkefølgekravene til opparbeiding: 

 

Før det kan gis en igangsettingstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet, skal krysset på 

Flyplassvegen være opparbeidet eller sikret opparbeidet i tråd med reguleringsplan 

Sandslikrysset (planID: 62150000). 

 

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal skole- og barnehagekapasitet være dokumentert. 

 

Før igangsettingstillatelse 

 

-  Vegkrysset Nordre Gommershaugen/Sandslimarka ha tilfredsstillende frisikt og 

eksisterende trafo skal flyttes. 

 

Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

 

- Avfallsløsning (f_BKT) med oppstillingsplass for renovasjonsbil (f_SVT8) skal være 

ferdig opparbeidet. 

- Vann- og avløpsnett skal være utbygd i samsvar med godkjent rammeplan for VA. 

- Felles uteoppholdsareal, f_BUT, skal være opparbeidet 

- Tilkomstveg f_SV2 samt parkeringskjeller skal være ferdig opparbeidet. 

- Støyskjerming skal være dokumentert. 

- Fortau o_SF4 skal være opparbeidet. 

- Fortau o_SF2 – 3 skal være oppgradert med fortausbredde 2,5 meter. 

- Kjøreveg o_SKV2 skal være oppgradert med ny vegbredde 5,5 meter. 

 

Det er også i bestemmelsene lagt inn et punkt om byggegrenser og byggehøyder: Der 

byggegrensen ikke er vist på plankartet, er byggegrensen i formålsgrensen. Det tillates mindre 

avvik fra byggegrensen mot offentlig vei dersom dette vurderes å bidra til bedre arkitektonisk 

løsning, og det inngår i samlet utforming av plass og bebyggelse. Det kan tillates etablert 

parkeringskjeller, forstøtningsmurer, støyskjerm, ramper og trapper utenfor byggegrensen. 

Parkeringskjeller som strekker seg utover byggeområdet er vist med bestemmelsesområde #2 

på plankartet. 
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9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 
 

9.1 OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK 

I ny kommuneplan (KPA 2018) ligger planområdet i «ytre fortettingssone». Grad av utnytting 

skal tilpasses omgivelsene og skal være på mellom 30% og 120% BRA.  

 

Planområdet har god infrastruktur med kort veg til Sandslimarka og Flyplassvegen der det er 

hyppige bussavganger. Det er 100 meter til bussholdeplass. Det er ca 800 – 900 meter 

gåavstand til nærmeste bybanestopp på Sandsli. En forutsetning for høy utnyttelsesgrad er at 

det tilrettelegges for kollektivtransport samt gode gang- og sykkelforbindelser, lav 

parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel. 

 

Planforslaget med en utnyttelse på %BRA = 75% vurderes derfor til å være i tråd med 

overordnede planer. Parkeringskjeller, ramper, forstøtningsmurer, støyskjerm og trapper er 

ikke medregnet i BRA.  

 

9.2 EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER 

Planområdet er avsatt til frittliggende eneboliger i reguleringsplan fra 1981. Planforslaget har 

ikke konsekvenser for eksisterende eller nærliggende planer.  

 

9.3 ESTETIKK  

Planforslaget vil endre opplevelsen av landskapet sammenliknet med hvordan det er i området 

i dag. Det legges opp til en stedstilpasset bebyggelse med saltak, og den vil fungere godt i 

overgangen fra næringsområdene i sør og øst til eksisterende boligbebyggelse. 

 

Det er sikret i bestemmelsene at bygg skal gis en god materialbruk og en utforming med høy 

arkitektonisk kvalitet. Det skal redegjøres for bygningers plassering og utforming, slik at det 

kan oppnås god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til eksisterende 

omgivelser. Fremtidsrettet bruk av tre skal etterstrebes som bygningsmaterialer. En skal i 

størst mulig grad unngå reflekterende materialer. Farger på bygg skal være harmoniske og i 

tråd med omkringliggende omgivelser. Bebyggelsen skal utføres med saltak og fremstå som 

en rekkehusbebyggelse. Saltakene på hver av de to husrekkene skal ha variasjon i takvinkel, 

bredde eller høyde. 

 

Det er også lagt inn et punkt i bestemmelsene om at alle terrenginngrep skal skje mest mulig 

skånsomt. Unødvendig utsprengning eller oppfylling skal unngås. Ubebygde arealer skal gis 

en estetisk tiltalende form og behandling. Murer skal opparbeides med naturstein. 
 

9.4 KONSEKVENSER FOR NABOBER 

Planforslaget gir konsekvenser for naboer. Planforslaget legger opp til en ny type bebyggelse 

sammenliknet med dagens situasjon. Noen av naboene vil bli berørt slik at de vil få endret 

utsikt, men ingen naboer vil miste sol som følge av den nye bebyggelsen.  
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Sol- og skyggeanalyse ved jevndøgn kl. 15 (Yr Arkitekter AS) 

 

Bebyggelsens plassering er planlagt slik at naboer skal bli minst mulig berørt. Når det gjelder 

innsyn vil naboene i nord i liten grad bli påvirket, terrasser er vendt mot sør og vest. Naboer i 

nord ligger høyere enn planlagte inntrukne terrasser. Nabo i vest vil i mindre grad bli berørt 

da de henvender seg med uteplasser og oppholdsrom på husenes vestside. Nabo gnr 115 bnr 

29 vil ikke få endrede sol- og lysforhold som følge av den nye bebyggelsen, men vil bli 
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påvirket av ny nabobebyggelse. Den nye bebyggelsen gir flere boenheter og dermed flere 

mennesker som vil benytte utearealene avsatt i reguleringsplanen. Renovasjonsløsningen er 

regulert nord og øst for eiendom gnr 115 bnr 29. Nabo i sør vil i begrenset grad bli berørt da 

deres uteplasser og oppholdsareal ligger i sør. 

 

Næringsbebyggelsen med bedriften Biltema er nærmeste nabo i øst, og vil ikke bli berørt av 

ny bebyggelse. 

 

 
Illustrasjon av planlagt ny bebyggelse (Yr Arkitekter AS) 

 

 
Illustrasjon av planlagt ny bebyggelse (Yr Arkitekter AS) 

 

Ny bebyggelse vil ikke føre til støy for naboene bortsett fra i byggefasen. 

 

Eier av gnr 115 bnr 92 må avstå grunn til offentlig friområde etter krav fra Bymiljøetaten i 

Bergen kommune. 
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Tilkomstvegen til naboene sør for planområdet reguleres til gang- og sykkelveg men med en 

bestemmelse som gir eiendommene langs denne vegen kjørbar tilkomst.  

 

Det er i bestemmelsene lagt inn et krav om at det er tillatt med kjørbar tilkomst for 

eiendommene gnr/bnr 115/231, 115/71, 115/109, 115/67, 115/134, 115/74, 115/257, 115/68, 

115/73 og 115/65 i formålet gangveg-/sykkelveg. 

 

Det tillates ikke etablering av flere boenheter i tilknytning til eksisterende boenheter som 

bruker o_SGS3 som adkomstveg. 

 

9.5 TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD  

Planforslaget vil føre til noe mer biltrafikk til/fra planområdet enn i dag. 

Konsekvensene av trafikkøkningen antas å ikke bli særlig store verken for trafikkflyt eller for 

fremkommelighet på tilstøtende vegnett. Det er i planforslaget foreslått å opparbeide ny 

tilkomst like etter avkjørselen til Nordre Gommershaugen. Det betyr at eksisterende boliger 

langs Nordre Gommershaugen ikke vil bli berørt med økt trafikk. 

 

Dagens kjøreveg sørover mot gangbru foreslås regulert til gang- og sykkelveg i tråd med krav 

fra Bymiljøetaten i Bergen kommune. Dette for å sikre trygg skoleveg til Ytrebygda skole. 

 

Parkeringsdekningen som er foreslått er i tråd med kravet om lav parkeringsdekning, og 

dermed lavere bilbruk. 

 

Planforslaget forbedrer situasjonen for myke trafikanter, både med den regulerte gang- og 

sykkelvegen mot sør, ytterligere fortausbredde sammenliknet med dagens situasjon i den 

kommunale delen av Nordre Gommershaugen, opparbeiding av nytt fortau fra Sandslimarka 

til planlagt nytt tiltak samt tilfredsstillende frisikt i vegkryss Nordre 

Gommershaugen/Sandslimarka. 
 

9.6 PRIVATE OG OFFENTLIGE SERVICETILBUD 

Det er god kapasitet på skolene i nærheten og det er også mange barnehager. Planforslaget 

fører ikke til store konsekvenser for private og offentlige servicetilbud.  
 

9.7 KULTURMINNER  

Det er utarbeidet kulturminnerapport som er vedlagt planforslaget. Planforslaget fører ikke til 

konsekvenser for kulturminner. 

 

9.8 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET 

Planlagt tiltak legger ikke beslag på eller påvirker arealer som er avsatt til eller i bruk av barn- 

og unge. 

 

Eiendommen 115/92 er tatt med i planområdet etter krav fra Bymiljøetaten i Bergen 

kommune. Dette arealet er i planforslaget regulert som offentlig friområde og gir dermed 

allmennheten tilgang til Birkelandsvannet. 

 

Vurdering etter 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.  
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§ 9: Føre-var-prinsippet.  

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.  

§ 11: Tiltakshaver betaler. 

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.  

 

Området er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg. 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. 

 

Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Sentrale tema Vurdering 

Hva slags landskap, økosystem, naturtyper 

eller arter blir berørt av planen? 

Nærområdet og planområdet er i hovedsak 

utbygd med boliger. Det er registrert noe 

fugleliv i nærområdet. Det er ikke registrert 

noen spesielle eller viktige økosystem og 

naturtyper innenfor planområdet.  

Hva slags effekt vil planen ha på landskap, 

økosystem, naturtyper og arter? 

Planen vil føre til boligfortetting i et etablert 

boligområde. Det vil bli terrenginngrep ved 

utbygging. Da det ikke er registret viktige 

økosystem, naturtyper og arter i området vil 

ikke planen ha noen påvirkning for dette. 

Hvordan er tilstanden for landskapet, 

økosystem og utviklingen i antall lokaliteter 

av naturtypene og bestandene på landsbasis 

og på stedet? 

Ikke aktuelt da det ikke er gjort 

registreringer av viktige økosystem og 

naturtyper. 

Foreligger det faglige rapporter og 

utredninger om naturmangfold i det aktuelle 

planområdet? 

En er ikke kjent med at det foreligger 

faglige rapporter og utredninger om 

naturmangfold i planområdet. 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 

lokalsamfunnet, kommuner og andre 

myndigheter) om det aktuelle planområdet? 

Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap 

som en er kjent med utenom det som er 

kjent fra artsdatabanken, og dette er 

lokalisert utenfor planområdet. 

Vil planen påvirke truede og nært truede 

arter på Norsk rødliste for arter 2015? 

Vil ikke påvirke truede og nært truede arter 

på Norsk rødliste for arter 2015. 

Vil planen påvirke truede og nært truede 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 

2011? 

Vil ikke påvirke truede og nært truede 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 

2011. 

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter? 

Vil ikke påvirke utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter. 

Vil planen påvirke verneområder, 

nærområder til verneområder, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag 

(jf. verneplan for vassdrag)? 

Vil ikke påvirke verneområder, nærområder 

til verneområder, marint beskyttede områder 

eller vernede vassdrag. 

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 

vannforekomster? 

Vil ikke påvirke tilstanden i sjø eller 

vannforekomster. 
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Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Det er ikke registrert kulturlandskap 

innenfor planområdet og planen vil således 

ikke ha noen påvirkning for dette.  

Vil planen påvirke miljøregistreringer i 

skog? 

Planen vil ikke påvirke miljøregistreringer i 

skog. 

Vil planen påvirke inngrepsfrie 

naturområder (INON)? 

Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie 

naturområder (INON). 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper 

som er spesielt verdifulle for 

naturmangfold? 

Planen vil ikke påvirke område eller 

naturtyper som er spesielt verdifulle for 

naturmangfold. 

 

 

Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 

 

Sentrale tema Vurdering 

Vet en nok om landskap, økosystem, 

naturtyper og arter, og om hva slags 

virkninger det aktuelle tiltaket har for disse? 

Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre 

vesentlig (alvorlig eller irreversibel) skade 

på landskap, økosystem, naturtyper og arter? 

Landskapet vil bli endret som følge av 

tiltaket, ettersom det vil måtte gjøres en del 

grunnarbeid i området for å få plassert ny 

bebyggelse, infrastruktur m.m.  

 

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting:  

Sentrale tema Vurdering 

Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør 

en påvirkning på landskap, økosystem, 

naturtyper og arter? 

Det er i dag eksisterende boligbebyggelse og 

trafikk tett på området. En kan ikke se at 

dette har noen nevneverdig påvirkning på 

landskap, økosystem, naturtyper og arter. 

Hvilke fremtidige tiltak og bruk i landskapet 

eller økosystemet som en har oversikt over 

kan utgjøre en påvirkning på naturtyper og 

arter? 

Tiltaket vil ikke påvirke naturtyper og arter. 

Hva vil den samlede belastningen (effekten) 

av planen eller tiltaket være, det vil si 

eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og 

fremtidige tiltak og bruk? 

Området er satt av til bebyggelse i 

kommuneplanen, og er dermed vurdert på 

overordnet nivå. I tillegg er det en gjeldende 

eksisterende reguleringsplan med 

boligformål for området. 

Hva vet en om situasjonen for det 

naturmangfoldet som berøres på 

kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis? 

Det er ikke kjent at naturmangfold av stor 

viktighet blir berørt. 

Mangler en kunnskap om virkingen 

(effekten) av planen sin samlede belastning 

for landskap, økosystem, naturtyper og 

arter? I så fall må § 9 tilleggas stor vekt. 

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

 

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler: 

Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller avgrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og 
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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 tidkrevende 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. 

 

En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader knyttet til å sikre særskilte 

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 fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 

gir de beste samfunnsmessige resultat. Det er i planframlegget forsøkt å ivareta dette. 

 

Samlet vurdering av naturmangfoldet 

Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha 

vesentlig virkning for naturmangfoldet i området. Det er ikke noe kjent biologisk mangfold i 

planområdet som har spesiell verdi. 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 forslaget. Endringene er også vurdert i forhold til 

naturmangfoldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap. 

 
 

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. 

 

Metode 

ROS-analysen av tiltaket med utgangspunkt i akseptkriteriner for ROS-analyser i Bergen 

kommune vedtatt i 2013. Vurderingen er gjennomført av Ard arealplan as som en del av 

planarbeidet og er basert på Ard arealplan og tiltakshaver sin samlede kunnskap om 

planområdet, samt tilgjengelige rapporter (blant annet VA-rammeplan utarbeidet av Cowi og 

støyrapport utarbeidet av Norconsult) og innhentet informasjon fra Bergen kommune. 
 

Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens 

 

 KONSEKVENSER 

Ubetydelig/ 

ufarlig 

Mindre 

alvorlig/ en 

viss fare 

Betydelig/ 

kritisk 

Alvorlig/ 

farlig 

Svært alvorlig/ 

katastrofalt 
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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 

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 

Miljø (jord, 

vann og luft) 

Ubetydelige 

miljøskader 

 

Mindre utslipp, 

ikke registrert i 

resipient 

Mindre 

alvorlig, men 

registrerbar 

skade 

 

Noe uønsket 

utslipp 

 

Restaureringst

id < 1 år 

Betydelig 

miljøskade 

 

Betydelig 

utslipp med 

behov for tiltak 

 

Restaureringsti

d 1 – 3 år 

Alvorlig 

miljøskade 

 

Stort utslipp 

med behov 

for tiltak 

 

Restaurering

stid 3 – 10 år 

Svært alvorlig 

miljøskade 

 

Stort 

ukontrollert 

utslipp med 

svært stort 

behov for 

tiltak 

 

Restaureringst

id > 10 år 

 K1 K2 K3 K4 K5 

S
an

n
sy

n
li

g
h

et
 

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 
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Akseptkriterier 

 

Hendelser i røde felt 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. 

Hendelser i gule felt 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 

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  

Økonom

i 

Miljø  

Ekstremvær www.met.no  

1 Sterk vind     Vind blir ikke sett på som en risiko for 

området. Sterk vind kan forekomme, men 

planområdet vil ikke bli utsatt for 

vindpåkjenning utover det som en kan 

forvente. 

2 Store nedbørsmengder  S5 K1 S5 K1 S5 K1 Store nedbørsmengder kan forekomme, 

men blir ikke sett på som en risiko for 

planområdet. Det er utarbeidet VA-

rammeplan som beskriver hvordan 

overvannet skal håndteres. 

3 
Store snømengder  

   Store snømengder er sjeldent et problem i 

området.  

4 Annet     

Flomfare www.nve.no  

5 Flom i elver / bekker  S5 K1 S5 K1 S5 K1 Det renner en bekk sør for planområdet 

tilknyttet Birkelandsvannet.  

6 Flom i vassdrag/ innsjøer  S5 K1 S5 K1 S5 K1 Planområdet ligger nær Birkelandsvannet. 

Det skal etableres fordrøyningsmagasin i 

planområdet og ved utløp skal det etableres 

et borehull til Birkelandsvannet gjennom 

veien for å sikre mot oversvømmelse. Dette 

er omtalt i VA-rammeplanen. 

7 Overvannshåndtering  S5 K1 S5 K1 S5 K1 Det skal etableres åpne renner for takvann 

og overflatevann.  Dette er omtalt i VA-

rammeplanen. 

8 Springflo / stormflod     Ikke aktuelt. 

9 Historisk flomnivå     Ikke aktuelt. 

10 Annet      

Skredfare www.skrednett.no  

11 Kvikkleireskred     Det er ikke påvist kvikkleire i planområdet.  

12 Løsmasseskred  
   

Det er ikke fare for løsmasseskred i 

planområdet. 

13 
Is – og snøskred  

   Det er ikke fare for is- og snøskred i 

planområdet. 

14 Steinras, steinsprang  
   

Det er ikke fare for steinras eller 

steinsprang. 

15 Historiske hendelser     Ikke aktuelt.    
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16 Annet      

Byggegrunn www.ngu.no  

17 Setninger     Ikke aktuelt  

18 Utglidinger     Ingen kjent risiko.  

19 Radon     Kan forekomme, men det er ikke registrert 

for høye verdier i eller nær planområdet. I 

aktsomhetskartet ligger området med 

moderat til lav aktsomhetsgrad. 

20 Annet     

Plante og dyreliv www.dirnat.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 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

Brann/eksplosjon 

25 Brannfare S4 K1 S4 K1 S4 K1 Ingen forhold som tilsier større risiko enn 

akseptabelt, men det er alltid en risiko for 

brann. Planområdet ligger akseptabel 

avstand til brannstasjon. 

26 Eksplosjonsfare    Ingen kjent risiko. 

27 Annet     

Energitransport 

28 Høgspent    Ikke aktuelt. 

29 Lavspent    Ikke aktuelt. 

30 Gass    Ikke aktuelt. 

31 Annet     

Forurenset vatn 

32 Drikkevannskilde    Ingen kjent risiko. 

33 Sjø, badevann, fiskevann, 

vassdrag og liknende.  

   Ikke aktuelt. 

34 Nedbørsfelt    Ikke aktuelt. 

35 Grunnvassnivå    Ikke aktuelt. 

36 Annet     

Forurenset – grunn http://www.sft.no 

37 Kjemikalieutslepp    Ingen kjent risiko. 

38 Annet     

Forurenset - luft 

39 Støv/partikler/røyk    Ingen kjent risiko.    

40 Støy S5 K1 S5 K1 S5 K1 Planområdet er støyutsatt fra veg. Det er 

satt støykrav i bestemmelsene. 

41 Lukt    Ingen kjent risiko.    

42 Annet     

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no 

43 Fri ferdsel langs sjø    Ikke aktuelt. 

44 Friluftsliv    Ikke aktuelt. 

45 Annet     

Sårbarhet knyttet til infrastruktur 

Trafikkfare http://www.vegvesen.no 

46 Trafikkulykker på vei S5 K1 S5 K1 S5 K1 Det er alltid en fare for trafikkulykker. 

Planområdet og tilgrensende områder er 

planlagt for myke trafikanter, med fortau og 

gangarealer og tilfredsstillende frisikt 

Nordre Gommershaugen/Sandslimarka. 

47 Annet     

Forurensning 

48 Støv/partikler    Ingen kjent risiko. 

49 Støy    Ingen kjent risiko. 

http://www.sft.no/
http://www.hordaland.no/
http://www.vegvesen.no/
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50 Lukt    Ingen kjent risiko. 

51 Utslepp/kjemikalier    Ingen kjent risiko. 

52 Annet     

Ulykker på nærliggende veier/transportåre http://www.vegvesen.no 

53 Vei 
 

 
 

Ingen kjent risiko.    

54 Sjø    Ingen kjent risiko.    

55 Luft    Ingen kjent risiko. 

56 Annet     

 

Risikomatriser – oppsummering 

 

Liv og helse K1 K2 K3 K4 K5 

S
an

n
sy

n
li

g
h

et
 

En hendelse 

oftere enn 

hvert 20. år 

S5 

2,5,6,7, 40 og 

46 

    

En hendelse 

per 20 – 200 

år 

S4 

25     

En hendelse 

per 200 – 

1000 år 

S3 

 

 

   

En hendelse 

per 1000 – 

5000 år 

S2  

    

En hendelse 

sjeldnere enn 

5000 år 

S1 

     

 

 

Økonomi K1 K2 K3 K4 K5 

S
an

n
sy

n
li

g
h

et
 

En hendelse 

oftere enn 

hvert 20. år 

S5 

2,5,6,7, 40 og 

46 

    

En hendelse 

per 20 – 200 

år 

S4 

25     

En hendelse 

per 200 – 

1000 år 

S3 

 

 

   

En hendelse 

per 1000 – 

5000 år 

S2  

    

En hendelse 

sjeldnere enn 

5000 år 

S1 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/
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Miljø K1 K2 K3 K4 K5 
S

an
n

sy
n

li
g

h
et

 

En hendelse 

oftere enn 

hvert 20. år 

S5 

2,5,6,7, 40 og 

46 

    

En hendelse 

per 20 – 200 

år 

S4 

25     

En hendelse 

per 200 – 

1000 år 

S3   

   

En hendelse 

per 1000 – 

5000 år 

S2   

   

En hendelse 

sjeldnere enn 

5000 år 

S1 

     

 

Oppsummering av ROS-analysen: 

 

Det er risiko knyttet til overvann og det må gjøres tiltak i forhold til dette. Dette er beskrevet i 

VA-rammeplanen (Cowi): Det skal etableres åpne renner for takvann og overflatevann. I 

enden av tomten foreslås det å masseutskifte til mer drenerende masser. For å sikre mot 

oversvømmelse ved ekstreme nedbørsmengder anbefales det å etablere et borehull til 

Birkelandsvannet gjennom veien som et nødoverløp om massene ikke klarer å håndtere 

overvannet. Nødvendig dimensjon avklares i detaljprosjekteringen. 

 

Planforslaget fører ikke til endringer av lokalklimatiske forhold, eller til endret 

forurensningssituasjon (støy, luft eller grunnforurensing). Det er utarbeidet støyrapport 

(Norconsult) og planforslaget har tatt opp i seg føringene i denne. 

 

9.10 INFRASTRUKTUR (VEI/VANN/AVLØP, EL-ANLEGG ETC ) 

Det er utarbeidet VA-rammeplan som er vedlagt planforslaget og det er satt av areal til 

energianlegg. 
 

9.11 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Planforslaget har ikke spesielle konsekvenser for næringsinteresser bortsett fra at flere 

mennesker i området, vil bety noe for nærbutikkene i området. 

 

9.12 JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Planforslaget utløser ikke offentlig innløsningsplikt eller medfører ekspropriasjonstiltak for å 

kunne gjennomføres. 
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10.  MEDVIRKNING 
Det er ikke gjennomført ytterligere medvirkningsprosess, frem til offentlig ettersyn, utover 

utsending av oppstartsvarsel og varsel om utviding av plangrensen. Siden oppstart av 

planarbeid i desember 2016 har plangrensen blitt utvidet, og utvidelse av plangrensen ble 

varslet berørte naboer i november 2017. Det er avholdt ett møte med nabo gnr 115 bnr 267/ 

29. 

 

I forbindelse med høringen av planforslaget, ble plankonsulent og arkitekt invitert av 

velforeningen til et møte for å informere om planforslaget. Dette møtet ble avholdt i Nordre 

Gommershaugen 29.08.18. 

 

Utforming av planforslaget uten eiendom gbnr 115/267, 29, er gjort etter e-postdialog med 

grunneier av gbnr 115/267, 29 våren 2019. 
 

 

11. FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
 

Det er i planforslaget lagt til rette for en utbygging med to moderne leilighetsbygg i tre, og til 

sammen inntil 20 enheter. Planområdet ligger nær bybanestopp og hovedfartsårer, i tillegg til 

den korte avstanden til Flesland flyplass og omkringliggende næringsområder. Området på 

Nordre Gommershaugen vil være attraktivt for flere grupper, både barnefamilier, enslige og 

pensjonister. Det vil spesielt være aktuelt å bosette seg her for de som har sin arbeidsplass i 

Ytrebygda. Arbeidsplassene i bydelen vil være i sykkelavstand til dette boligprosjektet. 

 

Det er i planarbeidet tatt hensyn til kommunens krav om utvidelse av planområdet, både for å 

regulere til gang- og sykkelveg samt å regulere til offentlig friområde til Birkelandsvatnet.  

 

 

 

                               


