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Rita Olsen, byplan 
Hanne Dyrnes Nordø, byplan 
 

   Andre:  Ove Grung, Grung Arkitektur AS 
  

__________________________________________________________________________________ 
 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
1.1 Nøkkelopplysninger 

 Omregulering fra kontor/næring/servering 
 Anslått 5-8 boenheter 
 Bevaringsverdig bygningsmasse 
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2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 
  

2.1 Arealformål 
Boligformål for arealet er ok. Det må vises tilstrekkelige uteoppholdsarealer både med 
tanke på omfang og kvalitet. Bestemmelser for byfortettingssonen legges til grunn. 
 
Utelukker ikke andre formål  
 
2.2 Byform og arkitektur 
Det er ikke foreslått vesentlige endringer. Se punkt 2.9. 

 
2.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Antas å forbli som eksisterende. 

 
2.2.2 Byrom og møteplasser 
Hvordan bygget møter gaten er av stor betydning. Støyskjerm her vil komme i konflikt 
med kvaliteten av dette rommet. Det bør legges opp til en utforming som gjør at 
Bellevuebakken 9 er godt synlig og gir gode møteplasser langs fasaden.  
 
Forslagstiller: Er opptatt av fasaden mot gaten, Ønsker ikke støyskjerm mot gaten. Ser 
for seg at støyskjerming kan løses i fasaden.  

 
2.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Antas å forbli som eksisterende. 

 
2.3 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. 
 
2.3.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 
2.4 Uteoppholdsarealer 
Mengde uteareal vil være dimensjonerende for hvor mange boenheter det er mulig å 
bygge. Ut fra støyrapporten som er levert ser det ut til at arealene som er aktuelle for 
uteoppholdsareal har tilfredsstillende støyforhold. Vegetasjon og overvann bør benyttes 
til å skape hyggelige uteoppholdsarealer. 
 
Det forutsettes at det kan finnes tjenlige løsninger for støyskjerming som ikke reduserer 
kvaliteten på uteoppholdsarealene og som ikke forringer byggets visuelle kvaliteter. 

 
2.5 Samferdsel, herunder parkering 
Arealplanlegging skal skje i samsvar med politiske føringer om «Gåbyen Bergen». 
Tilrettelegging for gående skal prioriteres. Tilkomsten bør skjer via kollektivtrafikk i 
kombinasjon med gange og sykkel. Det bør av denne grunn reguleres inn fortau på 
sørsiden av Søndre Bellevueveien, fra lyststedet og østover, der dette mangler. 
Planområdet må tilpasses de politiske føringer om Gåbyen Bergen.  
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Trafikksikkerhet for myke trafikanter i Bellevuebakken må sikres gjennom planarbeidet. 
Det må finnes gode løsninger for trafikksikkerhet i bygg- og anleggsperioden som kan 
sikres i planen. Parkeringsdekning må vurderes i sammenheng med trafikksikkerhet, 
boligsone og konsekvenser for uteoppholdsareal. Det er hovedsakelig lokaltrafikk i 
området. Det er en del kantparkering i nærområdet, og i helgene er der en god del 
kantparkering/fremmedparkering på grunn av turgåere. Boligsoneparkering skal 
komme, opprinnelig i april i år men er utsatt. Med tanke på de vanskelige 
parkeringsforholdene i området kan det innebære å vurdere å løse parkering eksternt (i 
parkeringsanlegg med kapasitet) eller å foreslå nullparkering for bil. Når det gjelder 
sykkel må normen i KPA følges.  

 
Innspill fra BME per epost: Søndre Bellevueveien / Fjellveien er en busstrasè med en 
vegbredde på ca. seks meter. Veien har et begrenset tilbud for de gående med et smalt 
ensidig fortau på motsatt side av eiendommen. Det er ingen tilbud for myke trafikanter 
ved bygget og tilkomsten til bygget ligger tett inntil den kommunale vegen. 

 
Søndre Bellevueveien/Fjellveien er en del av sykkelnettet. Avkjørsel og ev. parkering må 
ikke være til hinder for mulig fremtidig tilrettelegging for gange og sykkel. Eksisterende 
parkeringsplass har utkjørsel i en kurve med begrenset frisikt. For å benytte denne må 
det rygges fra eller til offentlig veg, noe som ikke kan aksepteres. 
 
Offentlige trafikkområder skal planlegges i tråd med normalkravene angitt i Vegnormer 
for Bergen kommune og Statens vegvesens håndbøker, spesielt nevnes håndbok N100 
Veg- og gateutforming.  
Dersom planen nødvendiggjør bygging av konstruksjoner eller andre forhold som vil gi 
særlige utfordringer med tanke på fremtidig drift og vedlikehold, skal også dette komme 
tydelig frem i planen.  
 
Trafikksikkerhet skal være en del av planarbeidet og beskrives i eget punkt, med fokus 
på myke trafikanter og universell utforming.  
 
Avkjørsler fra kommunal veg skal vises i planen og følge gjeldende krav til frisikt, 
svingradius og lengdeprofil i henhold til Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og 
gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Frisiktsoner må 
sikres tilstrekkelig areal på plankartet. Tallet på avkjørsler fra offentlig vei tilstrebes 
holdt på et minimum.   

 
Busslinje 11 kjører i området, men har ikke hyppige avganger. Bussen er noe mindre 
enn vanlige busser pga. trange forhold og mange knappe svinger. Det er hyppige 
avganger fra sentrum for linje 2 og 3. Videre tilkomst fra fylkesveien skjer ved gange. 
En arm av Søndre Bellevueveien kan tjene som gangforbindelse. Også her er det 
uoversiktlige utkjørsler, trapper, hageporter og kantparkering. Det er ingen fortau og 
gående må dele den smale veibanen med lokaltrafikk eller turtrafikk. 

 
2.6 Støy og luftkvalitet 

 
Hele planområdet ligger i støysone i KPA. Deler av området ligger i tillegg i rød 
støysone, jf kartet under. Planområdet ligger i gul sone for luftkvalitet.  
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KPA § 22 regulerer tiltak i støysoner. Støyrapport er utarbeidet 14.02.2020. I denne er 
det lagt til grunn at det skal etableres 2 boenheter øst i bygget, hvorav den en skal ha 
utleiedel. Støynivå på uteoppholdsareal er beregnet 1,5 meter over bakken. Samme 
beregningshøyde er satt en balkong i 2. etasje, og da for balkongdekke. Det blir 
konkludert med at: Det er ikke behov for å skjerme områder avsatt til utendørs 
oppholdsareal for planlagte boenheter for å oppfylle krav gitt i Bergen KPA2018. 

 
Sett i forhold til at forslagstiller ønsker å regulere for 5-8 boenheter, må støyrapporten 
revideres. Byggesak melder at det er kritisk at alle utfordringer knyttet til støy er ferdig 
løst i plansaken. Vi ber om at støyrapport revideres og at det legges opp til god 
dokumentasjon av støyforhold og hvordan de evt. kan håndteres.  

 
2.7 Ras 
Der er rasfare i nærområdet og det raste for noen år siden like ved Bellevuebakken. 
Varselskilt om steinsprang henger på natursteinmuren på nordsiden av Søndre 
Bellevueveien ved krysset Svartediksveien/Søndre Bellevueveien. Det er foretatt sikring 
av fjellsiden for deler av partiet noe lenger vest. Rasrisikoen må vurderes i ROS-
analysen, også for det strekket der det planlegges fortau.  

 
2.8 Barn og unge 
2.8.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker.  
 
Det er ikke aktuelt med tiltak knyttet til skole eller barnehagedekning. Men skolevei må 
illustreres. I gjeldende skolebruksplan er det ikke lagt opp til tiltak for Haukeland skole 
i perioden. Dette kommer av at det er registrert frafall av barn fra fødsel til skolestart i 
området.  
 
Starefossen, Nubben og Fagertun barnehager er de nærmeste barnehagene.  
 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
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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 9  2/16 i 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 
2.9 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Kulturminnet Bellevuebakken 9 må ivaretas. Endringer av bygget må vurderes i samråd 
med byantikvar og byplanavdelingen. Det legges opp til lite endringer i eksteriør. Det 
antas at det er elementer inne i bygningsmassen som har bevaringsverdi. Det legges opp 
til en prosess sammen med byantikvar for å identifisere hvilke kulturminneverdier som 
må sikres i plan.  
 
Hvis det blir behov for støyskjerm kan dette være i konflikt med kulturminnehensyn.  

 
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-
publikasjoner/veiledere 

 
2.10 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. 
 
Se punkt 2.7 

 
2.11 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
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. 
 
Det er ønskelig at en i arbeid med overvannshåndtering finner synergieffekter mellom 
kvalitet på uteoppholdsareal og fordrøyning av overvann, for eksempel gjennom 
beplantning.  
 
2.13 Renovasjon 
Det kan være vanskelig å oppnå en trafikksikker løsning for renovasjon. Derfor må 
dette arbeidet startes så tidlig som mulig. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma 
med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, 
i henhold til kravspesifikasjonen. Dersom det er mulig å løse dette felles med naboer for 

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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å oppnå en større trafikksikkerhetseffekt og bedret effektivitet i avhenting er det noe 
PBE er positiv til.  
 
BME: Renovasjonsløsninger med nødvendig kjøreareal kan være svært arealkrevende 
og må avklares tidlig i planprosessen. Dette planforslaget har mindre enn 10 boenheter 
og det forventes ikke nedgravde løsninger. Det anbefales tradisjonelle bosspann/samme 
løsning som i nabolaget. Det forutsettes at offentlig vei ikke påvirkes.  
 

3.0 UTREDNINGER 
 

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

Oppdatert 
støyrapport 

Forslagstiller  

Kulturminnedoku
mentasjon 

Forslagstiller  

 
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 
Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til utbedringer i infrastruktur for myke 
trafikanter. 

 
5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
Planavgrensning må i tillegg til tomten inneholde nødvendig areal for å tilrettelegge for 
myke trafikanter.  
 
GIS-gruppen melder at: Hvis man først utvider plangrensen her så kan man gjerne 
utvide langs vegen til og med Søre Bellevuevegen 10 for å få fjernet planid 10490000, 
10490001 og 10490002. 
 
Vi må ta en runde til på planavgrensning før kunngjøring.   

  
 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: 
Bergenhus Gnr 166  Bnr 1550   Bellevuebakken boliger, Reguleringsplan 

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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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 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 
7.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 
8.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Bestemmelser for byfortettingssonen ligger til grunn. 
 Myke trafikanter må ivaretas 
 Endringer av bygningsmassen må diskuteres med byantikvaren og PBE. 
 
 

9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A    
B    
C    

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

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-
private-planforslag 

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 

 
 
9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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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. 
 
9.4 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. 
 
9.5 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. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 telefon 408 13 113, eller e-post 
oyvind.tveit@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202011266. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Øyvind Tveit - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Ard Arealplan AS, Nygårdsgaten 114, 5008 BERGEN 

  
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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