
 

 

 

 

 

Datert: 18.01.2021 

 

PLANINITIATIV 

 

Hovedinnhold i planinitiativet 

Formålet med planen er å tilrettelegge for kombinert bolig- og næringsformål på den aktuelle 

tomten. Innenfor planområdet er det i dag 38 (36 + 2) boenheter. Det vil tilrettelegges for en 

økning til totalt 53 boenheter. 27 boenheter er tenkt plassert i den eksisterende blokken, en 

reduksjon fra 36 boenheter i dag. Næringsareal tenkes tilrettelagt for arbeidsplasser, 

forretningsvirksomhet og bevertning. Det bor få medlemmer av blindeforbundet i eksisterende 

bygg i dag fordi bygget er uegnet til formålet. Resterende boenheter er utleid, bl.a. til bussjåfører.  

 

Prosjektet har som mål å skape funksjonelle og kostnadseffektive boliger for funksjonshemmede 

og medlemmer i blindeforbundet. Den kommunale boligkøen for funksjonshemmede ungdommer 

med behov for assistert bohjelp er betydelig. Prosjektet ved Nattlandsveien er et privat initiativ 

for å redusere boligkøen for utviklingshemmede ungdommer i samarbeid med Blindeforbundet.  

 

Det er opprettet kontakt med offentlige myndigheter både for koordinering av privateide 

boenheter og leiligheter for kommunens tjenesteyting til denne gruppen. Det er et krav ved privat 

finansiering at de plasseres i ordinære boligbygg.  

 

Felles for både Blindeforbundets medlemmer og ungdommene i boligkøen er behovet for toroms 

leiligheter til under markedspris. Begge målgruppene har et ønske om flere toroms leiligheter på 

ca. 45-55 m2 med en kostnadsramme på maksimalt 2,6 millioner kroner.  

 

En av de største bomiljøutfordringene til de to målgruppene er ensomhet. Det vil derfor være 

viktig for prosjektet å tilføre en større andel fellesareal utendørs som skaper naturlige møteplasser 

for målgruppene. 

 

Forslagsstiller for prosjektet er Bo Trygt AS og Bergen Eiendomsrådgivning AS. Plankonsulent 

er Ard arealplan AS.  

 

Planområdet – dagens situasjon 

Planområdet ligger langs Nattlandsveien på Landås i Årstad bydel. Dette er et område preget av 

en høy andel boligbebyggelse, hovedsakelig blokkbebyggelse. Det er kort avstand til sletten 

senter i vest, Landåstorget i nord og Mannsverk torg i sør. 

 

Forslag til plannavn Nattlandsveien 81-85 

Bydel, gnr./bnr.  Årstad, gnr. 160 bnr. 469, 470 og 973 m.fl.  



 
Figur 1: Oversikt over området 

 

Planområdet omfatter eiendommen gnr. 160 bnr. 469/470 samt deler av tomtearealet for gnr. 160 

bnr. 973. Innenfor planområdet er det i dag et kombinert bolig- og næringsbygg i Nattlandsveien 

81 og bolig i Nattlandsveien 85. 

 

Planområdet ligger ved foten av Landåsfjellet (428 moh.) og Nattlandsfjellet (252 moh.). 

Terrenget er høyest i øst ved byfjellene og synker gradvis nedover mot Sletten og Tveitevannet i 

vest. 
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Figur 2: Forslag til planavgrensning 

 

 
Figur 3: Boligbebyggelse på gnr/bnr. 160/470 (Kilde: google maps, 2019) inneholder i dag 2 leiligheter. 

 



 
Figur 4: Boligbebyggelse på gbnr. 160/469 (Kilde: google maps, 2019)  

 

  



Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030  

I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt som Byfortettingssone (BY2, sone 2). Dette er 

områder med sentral beliggenhet og svært god kollektivdekning. Ved fortetting skal det legges 

vekt på gode gang- og sykkelforbindelser og det skal tas hensyn til landskap og grønnstruktur. 

Hensyn til eksisterende bebyggelse skal veie tungt.  

 

 
Figur 5: Utklipp av plankart KPA2018 

 

Planområdet er omfattet av hensynssone H570_3 Kulturmiljø. Det er en rekke hensyn som skal 

tas i planlegging av områder med den angitte sonen. Historisk sett har det vært mål å ivareta 

landskapskarakteren og å avsette rikelig med arealer til friluft og gode fellesarealer. Målet har 

vært minst mulig privatiserte arealer og mest mulig åpen bebyggelse. Planleggingen av området 

var tidligere inspirert av den amerikanske nabolagstradisjonen at en skulle være selvforsynt med 

servicetilbud. 

  

 

Ytre fortettingssone 

Byfortettingssone Grønnstruktur 

Øvrig byggesone 



 
Figur 6: Temakart sammenhengende blågrønne strukturer 

 

 
Figur 7: KDP overvann 

 



Gjeldende reguleringsplaner  

Følgende reguleringeplaner er gjeldende i planområdet:  

 

• Årstad. Bergensdalens sydlige del, distr. Slettebakken PlanID 10520000 

• Årstad. Landåsveien 75x og 83x PlanID 4390000 

 

Følgende reguleringsplaner er pågående i planområdet: 

• Årstad. Gnr 160, Nattlandsveien fra Mannsverk til Hagerups vei PlanID 18550000 

 

Oversikt gjeldende og pågående planer: 

 
Figur 8: Oversikt over gjeldende og pågående reguleringsplaner i og i nærheten av planområdet (se også vedlagt 

stedsanalyse) 

 

Stedsanalyse 

Som grunnlag for reguleringsplan er det utarbeidet en innledende stedsanalyse. Denne følger ved 

planinitiativet som eget vedlegg.  

 

Virkninger av planarbeidet 

Planområdet ligger på Landås innen gangavstand til Sletten bybaneholdeplass og lokale 

handelsområder. Målet er et prosjekt som passer inn med eksisterende bebyggelse i området og 

som er i tråd med overordnede planer. Planforslaget vil kunne gi endringer i landskap og 

omgivelser, og det er derfor ønskelig å minimere dette mest mulig ved å etablere boligbebyggelse 

som tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og områdekarakter. Arkitekturstrategien for 

Bergen, Arkitektur+, vil være veiledende for utforming av prosjektet.  

 

Dokumentasjon og beskrivelser av kulturminner og kulturmiljø vil være en viktig del av 

planarbeidet da området er omfattet av hensynssone for kulturmiljø (H570) i KPA2018. 

Nattlandsveien 85 ønskes blant annet ivaretatt. Hensynet til og videreføring av karakteristiske 



trekk ved eksisterende bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap vil sikres i 

planbestemmelsene.   

 

Det foreslås bebyggelse i strid med vanlig byggegrense mot fylkesveg, på grunn av utbedring av 

situasjon ved rivning av tilbygg med næringsvirksomhet og ved å følge naturlige linjer mellom 

dagens fasader mot nord og sør. Det er opprettet kontakt med gruppen (som arbeider bl.a i avd. 

for byplan) som har ansvar for å planlegge sykkeltraseen forbi området. Plassbehov og mulige 

utfordringer er diskutert med gruppen. Gruppen ønsker løsningen velkommen da det vil gi bedre 

plass/løsning for syklende. I tillegg vil det åpne for en ønsket passasje/gjennomgang som vist i 

figur 10 i stedsanalysen (nr. 2).   

 

Det foreslås også bebyggelse i strid med vanlig byggegrense mot vassdrag, på grunn av 

overdimensjonert åpen bekk med veldig dypp beliggenhet i terreng. Pågående sykkelplanlegging 

har tenkt overvannshåndtering mellom eksisterende bygg a og planlagt bygg c, som vil føre at 

vannet renner mot vest og ut av området. Bekken på baksiden av planlagt bygg c tilføres ikke mer 

vann med denne løsningen. 

 

Parkering er tenkt løst i parkeringsskjeller under planlagt ny bebyggelse. Eventuelle avvik fra 

KPA må vurderes gjennom planprosessen. Beboerne selv kjører lite bil, men det kan 

partner/assistenter gjøre. I tillegg mottar evt. nye beboere vil motta en del bistand fra 

hjelpeapparatet og disse vil ha behov for parkering.  

 

Prosjektet vil ha høyt fokus på myke trafikanter og trafikksikkerhet, både langs Nattlandsveien 

(som har et veletablert fortau) og langs Nordahl Rolfsens vei (som virker smal med kantparkering 

og er vanskelig fremkommelig). Tilrettelegging på en god måte er viktig slik at de blinde kan 

bevege seg sikkert og trygt i området langs fortau og til og fra buss-stopp.  

 

Nattlandsveien 85 sin skjebne er viktig ikke for valgte sykkelløsning, men for tilstrekkelige 

frisiktsoner fra Wiers-Jensens vei.  

 

Medvirkning 

Planen vil følge ordinær varslings- og planprosess. Naboer og offentlige myndigheter vil varsles 

ved oppstart og ved offentlig ettersyn. Det vil kunne være aktuelt å gå i dialog med naboer eller 

andre instanser som følge av eventuelle innkomne merknader. Universell tilrettelegging er 

naturlig nok vesentlig for å få et godt prosjekt for eksisterende og framtidige beboere. For å få det 

til er det naturlig med god kontakt med beboerne. Blindeforbundet vil være delaktig i valgte 

løsninger. 

 

I plan- og byggesaker som berører kulturminner og kulturmiljø, skal byantikvaren gi en vurdering 

av tiltakets konsekvens mht. kulturverdi. Dette gjelder aktuelt planområde ettersom det ligger i 

hensynssone H570_3 kulturmiljø i KPA2018.  

 

Listen nedenfor viser offentlige organer som skal varsles ved oppstart, og er hentet fra nettsidene 

til Bergen kommune. Den er ikke uttømmende og flere kan komme til når en starter med 

varslingsdokumentene, herunder skoler, barnehager og velforeninger i området.  

 

Berørte offentlige etater:  
Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten     postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no  
Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten     gis@bergen.kommune.no  
Barn og unges representant i Komité for miljø og byutvikling v/Endre Buanes  endre.buanes@bergen.kommune.no 
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Bergen brannvesen       bergen.brannvesen@bergen.kommune.no  
Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Helsevernenheten  etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no  
Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett   barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, VA-etaten      va-kundeservice@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, Byantikvaren      byantikvaren@bergen.kommune.no  
Bergen kommune, Byarkitekten      byarkitekten@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, Bymiljøetaten      Bymiljoetaten@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom     ebe@bergen.kommune.no 
Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR)   bir@bir.no  
BKK Nett A/S       firmapost@bkk.no     
Eldrerådet v/Bystyrets kontor      Eldreradet@bergen.kommune.no   
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Bergen    ffo.bergen@outlook.com   
Fylkesmannen i Vestland, kommunal- og samfunnsplanavdeling   fmvlpost@fylkesmannen.no   
Helsevernenheten       etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no   
Kommunalt råd for funksjonshemmede v/Bystyrets kontor   KRFF@bergen.kommune.no   
Natur og Ungdom       hordaland@nu.no    
Naturvernforbundet Hordaland      hordaland@naturvernforbundet.no  
Norges Handikapforbund Bergen      nhfbergen@gmail.com    
NVE, Region Vest       rv@nve.no  
Miljøvernforbundet       nmf@nmf.no    
Skyss as        plansaker@skyss.no   
Statens vegvesen, Region vest      firmapost-vest@vegvesen.no 
Telenor, Servicesenter for nettutbygging     sfn@telenor.com    
Vest Politidistrikt       post.vest@politiet.no  
Vestland fylkeskommune v/ seksjon Plan, klima og folkehelse   post@vlfk.no  
Vestland fylkeskommune, Bybanen AS, Plan, klima og folkehelse v/Synnøve Stalheim Synnove.Stalheim@vlfk.no 

 

 

Samfunnssikkerhet og risiko  

Konklusjonen fra veiledningsmøte er at det aktuelle området har en del utfordringer knyttet til 

seg. Eventuelle tiltak i området må vurderes gjennom planprosess. 

 

Som en del av planarbeidet vil det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen vil vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som er relevante for om arealet er egnet til utbygging samt 

eventuelle endringer i disse forholdene som følge av planlagt utbygging. Følgende tema vil kunne 

være aktuelle for planområdet:  

• Grunnforhold 

• Flom- og overvannshåndtering  

• Solforhold  

• Trafikksikkerhet og myke trafikanter  

• Støyforhold  

• Luftforurensing  

 

ROS-analysen skal legges ved planforslaget til 1. gangs behandling i kommunen. Som følge av 

klimaendringene vil det komme mer ekstremvær noe som må tas høyde for i planarbeidet. Det 

skal utarbeides en VA-rammeplan som blant annet ser på overvannshåndtering for området. 

Denne skal også legges ved planforslaget til 1. gangs behandling.  

 

Støysituasjonen på deler av den aktuelle tomten er utfordrende. Støy vil være et sentralt tema 

gjennom planprosessen. 

 

Det er opprettet kontakt med gruppen som har ansvar for å planlegge sykkeltraseen forbi 

området.  

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning  

Forskrift om konsekvensutredning er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 4.  

Formålet med forskriften fremgår av § 1, og er at man både i forberedelsen av planer og tiltak, og 

når man tar stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres, skal «sikre at hensynet 
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til miljø og samfunn blir tatt i betraktning». Tiltakshaver skal selv vurdere om planforslaget er 

omfattet av forskriften, jf. § 4.  

 

Videre følger vurderingen av om planarbeidet for Nattlandsveien 81-85 utløser krav om 

konsekvensutredning.  

 

Pbl. § 6 regulerer hvilke planer som alltid utløser krav om konsekvensutredning og planprogram 

eller melding. Planarbeidet gjelder en reguleringsplan etter pbl. med privat tiltakshaver, og må 

slik vurderes etter bokstav b som krever konsekvensutredning for tiltak som er listet opp i 

vedlegg I. Dette planforslaget inneholder ingen tiltak som er nevnt i vedlegg I, og utløser således 

ikke krav om konsekvensutredning etter § 6. 

  

§ 7 omhandler planer etter andre lover, og stiller krav om konsekvensutredning eller nærmere 

vilkår for slike planer. Planforslaget er en reguleringsplan som skal behandles etter pbl, og faller 

slik utenfor virkeområdet for § 7.  

 

Etter § 8 skal enkelte planer og tiltak konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn. Dette gjelder a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, og b) tiltak i 

vedlegg II etter annen lov enn pbl. Planen for Nattlandsveien 81-85 er en reguleringsplan etter 

pbl. som ikke inneholder tiltak som er nevnt i vedlegg II, og blir slik ikke omfattet av regelen i § 

8.  

 

Etter dette er konklusjonen at planlagt reguleringsplan for Nattlandsveien 81-85 og tiltak i 

henhold til denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 

konsekvensutredning. 

   
 


